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Caros amigos congressistas,

É com muito orgulho e prazer que vos damos as boas-vindas ao nosso 5º 

Congresso Português de Hipertensão. Este é um dos momentos mais altos 

da vivência anual da nossa Sociedade e uma afirmação da sua pujança e 

capacidade organizativa. A Sociedade Portuguesa de Hipertensão, apesar 

de ainda muito jovem, tem vindo a crescer de um modo seguro e eficaz e 

tem hoje bem reconhecido na sociedade científica e na civil o seu papel de 

dinamizadora e de liderança no combate à hipertensão, em particular, e às 

doenças cardiovasculares em geral.

Tentamos organizar um programa para este 5º Congresso que reflectisse o 

que de mais premente e actual existe na área da hipertensão e do risco 

cardiovascular. Teremos várias conferências, mesas-redondas e simpósios 

que abordarão e discutirão os temas que fazem a actualidade do 

conhecimento científico nesta área do conhecimento. 

Seguramente que serão pontos altos deste 5º Congresso as colaborações 

que teremos com a Sociedade Europeia de Hipertensão, com a Sociedade 

Húngara de Hipertensão e com a Associação Portuguesa de Médicos de 

Clínica Geral, que se vão traduzir pela realização de mesas redondas 

conjuntas que, para além de serem momentos altos de actualização dos 

conhecimentos, também ajudarão a estreitar os laços de amizade que unem 

a nossa Sociedade a todas estas organizações.

Uma palavra de apreço à indústria farmacêutica que, apesar dos tempos 

difíceis que vivemos, não deixou de estar presente massivamente nesta 

edição do nosso Congresso anual, ajudando-nos a organizar este evento 

com a dignidade e o profissionalismo que ele nos exige.

E a todos os participantes quero desejar uma óptima estadia em Vilamoura, 

que participem activamente em todas as sessões científicas programadas, 

para que no nosso esforço de actualização e discussão dos temas mais 

prementes nesta área seja conseguido e que aproveitem para estreitar os 

laços de amizade que une toda esta família dos que se interessam pela 

hipertensão arterial e o risco cardiovascular em Portugal.

Um bom Congresso para todos e ver-nos-emos, no próximo ano, no 6º 

Congresso.

José Alberto Silva
Presidente do Congresso

José Alberto Silva

Presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão
Presidente do 5º Congresso Português de Hipertensão
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Fernando Pinto
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Carlos Moreira
Madalena Barata
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Agostinho Monteiro
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Fernando Pinto
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Caros Amigos e Colegas,

É com grande satisfação que vos recebo no 5º Congresso Português de 

Hipertensão, esperando que esta organização vá de encontro às vossas 

expectativas.

Organizamos um programa que se pretende transversal a todos os 

profissionais de saúde que trabalham com a hipertensão arterial e a todos os 

níveis de diferenciação, desde o especialista em hipertensão ao jovem 

interno em inicio de formação. Pelo que além das já tradicionais sessões de 

formação do Núcleo de Internos da Sociedade Portuguesa de Hipertensão, 

teremos também intervenções por parte de enfermeiros e dietistas, duas 

classes de profissionais que têm um papel, muitas vezes esquecido, no 

controlo e ensino do doente hipertenso.

Num ano sem grandes novidades científicas a nível internacional, demos 

relevância à realidade portuguesa que é necessário conhecer, mas não 

deixamos de manter as referências internacionais, com conferências e 

mesas redondas que abordam a actualidade do conhecimento no 

diagnóstico e tratamento da Hipertensão Arterial em todas as suas vertentes, 

mantendo a colaboração com a Sociedade Europeia de Hipertensão e 

alargando esta colaboração à Sociedade Húngara de Hipertensão.

Se o conhecimento é importante, não o é menos o debate e a troca de 

opiniões, pelo que a colaboração com a Associação Portuguesa de Médicos 

de Clínica Geral, através da Sessão Plenária com a SPH, é a expressão 

máxima dessa troca de ideias e que, tal como nos anos anteriores, 

esperamos que seja uma colaboração de sucesso.

Finalmente não posso deixar de dar uma palavra de apreço e gratidão à 

Industria Farmacêutica, que apesar das dificuldades económicas actuais a 

nível nacional, apoiou sem reservas a organização deste congresso.

Em meu nome e da Comissão Organizadora sejam benvindos, tenham uma 

boa estadia em Vilamoura e, como congresso não é só trabalho, divirtam-se 

com o programa cultural que preparámos para vocês.

Congresso Português de

International Meeting on Hypertension
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Cristina Alcântara
Presidente da Comissão 
Organizadora

Cristina Alcântara
Presidente da Comissão Organizadora



Ministra da Saúde

Presidente da Comissão Parlamentar da Saúde

Governador Civil de Faro

Presidente da Grande Área Metropolitana do Algarve

Presidente da Câmara Municipal de Loulé

Presidente da Região de Turismo do Algarve

Bastonário da Ordem dos Médicos

Bastonária da Ordem dos Enfermeiros

Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos

Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia

Presidente da Fundação Calouste Gulbenkian

Presidente da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento

Presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica

Presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia

Presidente da Associação Portuguesa dos Médicos de Clínica Geral

Presidente da Associação Portuguesa dos Médicos da Carreira Hospitalar

Secretário de Estado Adjunto e da Saúde

Secretário de Estado da Saúde

Director-Geral da Saúde

Presidente do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento

Presidente do Conselho de Administração da Região da Saúde do Algarve

Presidente do Conselho de Administração da Região da Saúde do Alentejo

Presidente do Conselho de Administração da Região da Saúde do Centro

Presidente do Conselho de Administração da Região da Saúde de Lx e V.Tejo

Presidente do Conselho de Administração da Região da Saúde do Norte

Coordenador Nacional para as Doenças Cardiovasculares

Presidente do Conselho Nacional do Internato Médico

Presidente do Conselho Nacional do Médico Interno

COMISSÃO DE HONRA

CONVIDADOS INSTITUCIONAIS
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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 Cardiotorácica 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 para o Estudo da Obesidade

Presidente do Núcleo Português de Estudo da Hipertensão na Grávida

European Society of Hypertension

World Hypertension League

American Society of Hypertension

Bristish Hypertension Society

Sociedade Brasileira de Hipertensão

Sociedade Española de Hypertensión

Societé Française d' Hypertension Arterielle

Societá Italiana d' Ipertensione

SOCIEDADES CIENTÍFICAS 

SOCIEDADES ESTRANGEIRAS 

Presidente da Associação dos Médicos Portugueses da Indústria Farmacêutica

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)

ASSOCIAÇÕES SÓCIO PROFISSIONAIS 

Presidente da Associação dos Hipertensos de Portugal 

ASSOCIAÇÕES DE DOENTES 

CONVIDADOS



Grandes benfeitores

Merck Sharp & Dohme

Boehringer Ingelheim

BMS/Sanofi-Aventis

Servier Portugal

Novartis

Laboratórios Delta

AstraZeneca

Menarini Portugal

Bayer Portugal

Benfeitores

SÓCIOS AGREGADOS COLECTIVOS
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BOLSA MENARINI DE FOMENTO À INVESTIGAÇÃO EM HTA

BOLSA DA “SUMMER SCHOOL” DA SPH

PRÉMIO FERNANDO DE PÁDUA 

“MELHOR COMUNICAÇÃO ORAL”

PRÉMIO MEDICAMENTA 

“MELHOR TRABALHO DE INVESTIGAÇÃO”

* As Bolsas e Prémios são atribuídos após apreciação dos trabalhos 
e deliberação de júris previamente nomeados para o efeito. 
O Regulamento para concorrer à Bolsa Menarini vem publicado 
na Revista Portuguesa de Hipertensão, Set/Out. 2007, nº 1, 52-3. 

BOLSAS E PRÉMIOS DA SPH E DO CONGRESSO* 
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CONGRESSO E CULTURA 

BANDA ACÚSTICO DO ENCLAVE                         

17 Fevereiro, 20.30h
Jantar do Congresso

Patrocínio: Comissão Organizadora

CONFERÊNCIA CULTURAL

20 Fevereiro, 11.45h

“TRADIÇÃO POPULAR PORTUGUESA: ALGUMAS MANIFESTAÇÕES 

DO SEU PATRIMÓNIO IMATERIAL” 

Ana Paula Guimarães 

Instituto de Estudos de Literatura Tradicional, 

FCSH, Universidade Nova de Lisboa
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Revista Portuguesa de Hipertensão e Risco Cardiovascular

Revista Portuguesa de Cardiologia

Circulation, Edição Portuguesa

European Heart Journal, Edição Portuguesa

Esfera de Ideias

Tempo Medicina

Notícias Médicas

Jornal do Centro de Saúde

Hospital do Futuro

APOIO DE PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS

APOIO DE IMPRENSA MÉDICA E MEIOS DE COMUNICAÇÃO

MEIOS DE COMUNICAÇÃO
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SECRETARIADO SPH

SECRETARIADO EXECUTIVO 

VIAGENS E HOTELARIA 

SALA DE POSTERS "ON-LINE"

PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 

W.H.L NEWSLETTER 

HTA NA NET

 

Inscrição de novos sócios, inscrição para 

Núcleo de Internos da SPH (NISPH), 

Regulamentos da European Society of Hypertension (ESH), 

Regularização de jóias e quotas

Veranatura - Conference Organizers

cidaliampacheco@veranatura.pt

Viagens Abreu, S.A.

Npinto.porto@abreu.pt

Sala Aquarius, Tivoli Marinotel

cortesia SERVIER PORTUGAL

REVISTA PORTUGUESA DE HIPERTENSÃO 

E RISCO CARDIOVASCULAR

Editor Chefe: Prof. J. Braz Nogueira 

Editor Adj: Dr. Vítor Ramalhinho

Ver normas de publicação:

Revista Portuguesa de Hipertensão, Set./Out. 2007, nº 1, 54-6

WORLD HYPERTENSION LEAGUE NEWSLETTER

http://www.worldhypertensionleague.org

www.sphta.org.pt

www.eshonline.org

www.jhypertension.org

www.portaldasaude.org

APOIOS TÉCNICOS AO CONGRESSO
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Abertura do Secretariado | Secretary Opening

COMUNICAÇÕES POSTERS | POSTER SESSION

ABERTURA DAS EXPOSIÇÕES: Técnica, Científica e Cultural

Pausa / Visita à Exposição Técnica

SESSÃO SOLENE DE ABERTURA | OPENING SESSION

Cristina Alcântara, Lisboa

CONFERÊNCIA INAUGURAL | INAUGURAL CONFERENCE

Inflamação Vascular e Função Endotelial

Vascular inflammation and endothelial function

Csaba Farsang, Budapeste, Hungria

CONFERÊNCIA DOS PRESIDENTES | PRESIDENTS CONFERENCE

José Alberto Silva, Lisboa

O bem e o mal: Duas faces do Sistema do Nervoso Simpático 

The good and the bad: two faces of the sympathetic nervous system

Prof. Krzysztof Narkiewicz, Gdansk, Polónia

 SIMPÓSIO BAYER

Jantar do Congresso | Welcome Dinner

13:00

14:00

15:30

16:30

17:30

18:00

18:30

19:00

20:30

17
FEV

QUINTA-FEIRA

SALAS NEPTUNO | PÉGASO | GÉMINI 1| FÉNIX 3  

SALA NEPTUNO

SALÕES FÉNIX 

PROGRAMA
CIENTÍFICO 

15



18
FEV

SEXTA-FEIRA

07:30

08:30

09:30

09:30

09:30

10:00

Pequenos-almoços NISPH  | NISPH Breakfast Session

Ritmos Circadianos DA PA e MAPA: Casos Práticos

José Carmona, Lisboa 

Madalena Barata, Lisboa

COMUNICAÇÕES ORAIS | ORAL COMMUNICATIONS

CONFERÊNCIAS | LECTURES

Fernando Pinto, Porto

ANTICOAGULAÇÃO ORAL E ANTITROMBÓTICOS NA 

HIPERTENSÃO: INDICAÇÃO OU CONTRA-INDICAÇÃO? 

ANTICOAGULATION AND ANTITHROMBOTIC AGENTS IN 

HYPERTENSION: AN INDICATION OR CONTRA-INDICATION?

Mesquita Bastos, Aveiro

Jorge Polónia, Porto

HTA, AVC E SAL: A REALIDADE PORTUGUESA

HYPERTENSION, STROKE AND SALT: THE PORTUGUESE REALITY

José Alberto Silva, Porto

Pausa / Visita à Exposição Técnica

SALAS FÉNIX 3 | NEPTUNO | PÉGASO  

SALA FÉNIX 3 

SALA NEPTUNO

SALAS  GEMINI 2 e 3

Hipertensão
Congresso Português de5 

International Meeting on Hypertension
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Portuguese Society of Hypertension

MESAS REDONDAS |

PRESSÃO ARTERIAL ALVO NO DOENTE CARDIOVASCULAR

1 - Valor de PA segura no doente coronário 

2 - Valor de PA no doente com insuficiência cardíaca 

3 - Valor de PA no doente cerebrovascular 

HTA E APNEIA DO SONO 

 ROUND TABLES

Albertino Damasceno, Maputo e Paula Amado, Lisboa

TARGET BLOOD PRESSURE IN THE CARDIOVASCULAR PATIENT

  

      Target values in the coronary patient

      Mariano Pego, Coimbra

     Target values in the heart failure patient

      António Jara, Évora

     Target values in the cerebrovascular patient

     Teresa Fonseca, Lisboa

J. Braz Nogueira, Lisboa e Alberto Mello e Silva, Lisboa 

HYPERTENSION AND OSA

     Pathogenesis

      Pedro Cunha, Guimarães

     Cardiovascular Risk 

      Carlos Moreira, Lisboa

     Treatment

     João Valença, Lisboa

1 - Aspectos patogénicos 

2 - Risco cardiovascular 

3 - Tratamento 

18
FEV

SEXTA-FEIRA

SALA FÉNIX 3

SALA NEPTUNO

10:30

10:30

10:30

17



18
FEV

SEXTA-FEIRA

12:00

13:00

Luís Martins, Feira e 

HIV INFECCTION AND CARDIOVASCULAR DISEASE

     Metabolic abnormalities

      Fernando Gonçalves, Lisboa

     Hypertension

      Paula Alcântara, Lisboa

     Cardiac disease

      J. Silva Cardoso, Porto

     Renal disease

     José António Lopes, Lisboa

Almoço | Lunch

Teresa Rodrigues, Santarém  

INFECÇÃO VIH E DOENÇA CARDIOVASCULAR

1 - Infecção VIH e alterações metabólicas 

2 - Infecção VIH e HTA 

3 - Infecção VIH e doença cardíaca 

4 - Infecção VIH e doença renal 

SIMPÓSIO NOVARTIS

SALA PÉGASO

SALA FÉNIX 3

10:30

18
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18
FEV

SEXTA-FEIRA

10

SIMPÓSIO MEDICAMENTA

 LECTURES

Agostinho Monteiro, Porto

 

SUBCLINICAL TARGET ORGAN DAMAGE MARKERS, WHICH ONES 

AND TO WHOM?

Fernando Pinto, Feira

João Maldonado, Coimbra

TARGET ORGAN DAMAGE IN MASKED HYPERTENSION

José Carmona, Lisboa

Pausa / Visita à Exposição Técnica

PLENNARY SESSION SPH / APMCG

José Alberto Silva - Presidente da SPH, 

Rubina Correia Vice -Presidente de APMCG, 

Gorjão Clara, Luís Bimbo 

CLÍNICAL CASES

Maria de Fátima Tavares, Lisboa

Ana Filipa Deveza, Lisboa

CONFERÊNCIAS |

MARCADORES DE LESÃO CARDIOVASCULAR SUBCLINICA, 

QUAIS E EM QUE DOENTES?

LESÃO DE ÓRGÃO ALVO NA HTA MASCARADA 

SESSÃO PLENÁRIA SPH / APMCG |

CASOS CLÍNICOS | 

SIMPÓSIO MENARINI

14:30

15:30

15:30

15:30

16:30

18:00

SALA FÉNIX 3

SALA FÉNIX 3

SALA NEPTUNO

SALA NEPTUNO

SALAS FÉNIX 1 e 2

SOCIEDADE 
PORTUGUESA DE

HIPERTENSÃO
Portuguese Society of Hypertension
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19
FEV
SÁBADO

Pequenos-almoços NISPH |

Controlo da HTA nas Fases Aguda e Subaguda do AVC

MESA REDONDA | 

 NISPH Breakfast Session

Vitor Oliveira, Lisboa e Patricia Canhão, Lisboa

ROUND TABLE

M Espiga de Macedo, Porto e Teresa Rodrigues, Santarém

HYPERTENSION IN CHILDREN AND ADOLESCENTS

     Hypertension prevalence in children and adolescents

     (estudo da Aveleira / Aveleira Study)

    J. Maldonado, Coimbra

     Obesity prevalance in children and adolescents 

     Carla Rego, Porto

      Guidelines for hypertension in children and adolescents

      Mª João Lima, Porto

HTA NAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

1 - Prevalência da HTA em crianças e adolescentes

2 - Prevalência da obesidade em crianças e adolescentes 

3 - Guidelines para a HTA em crianças e adolescentes 

SALAS GEMINI 2 e 3

08:30

08:30

07:30

20
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19
FEV
SÁBADO

12

J. Braz Nogueira, Lisboa e José Barbas, Lisboa

HYPERTENSION TREATMENT, OTHER APPROACHES

     Renal sympathetic denervation

      Eduardo Oliveira, Lisboa

     Carotid baroreceptor stimulation

      VÍtor Ramalhinho, Lisboa

     Alternative medicines

     Luísa Moreira, Feira

Pausa / Visita à Exposição Técnica

José Alberto Silva, Matosinhos e Stéphane Laurent, Paris

Peter Nilsson, Estocolmo, Suécia 

Secretário Geral da Sociedade Europeia de Hipertensão

António Coca, Barcelona, Espanha

Vogal da Direcção da Sociedade Europeia de Hipertensão

Stéphane Laurent, Paris, França

Past President da Sociedade Europeia de Hipertensão

Margus Viigimaa, Estónia

Vogal da Direcção da Sociedade Europeia de Hipertensão

TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO, OUTRAS ABORDAGENS

1 - Desnervação simpática renal 

2 - Estimulador dos baroreceptores carotideos 

3 - Medicinas alternativas 

SIMPÓSIO SPH / ESH

Combination therapy in hypertension, where do we stand 

HYPERTENSION UPDATES

Treating the diabetic patient after de ACCORD Study 

The stroke patient at risk 

Sexual disfuntion and hypertension 

10:00

10:30

SALAS FÉNIX 1 e 2 

21

08:30

SALA PÉGASO 
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SIMPÓSIO SERVIER 

SIMPÓSIO JABA-RECORDATI

SIMPÓSIO LUSO/HÚNGARO

Tratamento Farmacológico da Hipertensão - Guidelines e prática 

na Hungria 2005-2010 

Factores de risco Cardiometabólico na Europa 

AVC, hipertensão e fibrilhação auricular em Portugal-2010 

Prevenção da FA, influencia a escolha de fármaco para 

tratamento da HTA? 

Almoço

José Alberto Silva, Porto e István Kiss

Pharmacological treatment of hypertension – Guidelines and 

practice in Hungary 2005 – 2010

István Kiss, Hungria

Cardiometabolic risk factors in Europe

Csaba Farsang, Hungria

Stroke, hypertension and atrial fibrillation in Portugal 2010 

Fernando Pinto, Porto

Atrial Fibrilation prevention: does it influences the choice of 

drug treatment of hypertension? 

Luís Martins, Porto

Pausa / Visita à Exposição Técnica

, Hungria

19
FEV
SÁBADO

17:00

22
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SALA FÉNIX 3

SALA NEPTUNO

SALAS FÉNIX 1 e 2 

14:30

15:30

12:00

13:00



CONFERÊNCIAS |

INIBIDORES DA RENINA NA PROTECÇÃO RENAL 

FA NO DOENTE HIPERTENSO: PAPEL DO SNS, SRAA E 

DA TERAPÊUTICA ANTIHIPERTENSORA

SIMPÓSIO BOEHRINGER INGELHEIM 

 LECTURES

Jorge Cotter, Guimarães

RENIN INHIBITORS AND RENAL PROTECTION

José Barbas, Lisboa

José Nazaré, Lisboa

ATRIAL FIBRILATION IN THE HYPERTENSIVE PATIENT, THE 

ROLE OF THE CNS, RAS AND ANTIHYPERTENSIVE THERAPY

Agostinho Monteiro, Porto

19
FEV
SÁBADO

12

23

17:30

17:30

17:30

18:00

SALA FÉNIX 3 

SALA NEPTUNO 
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MESAS REDONDAS |

1 - Tratamento da HTA e controlo glicémico no doente 

diabético: Até onde descer? 

3 - Tratamento da HTA no doente idoso e muito idoso: Até 

onde descer? 

 ROUND TABLES

Jorge Polónia, Porto e José Barbas, Lisboa

HYPERTENSION TREATMENT

 

     Hypertension treatment and glycemic control, how low 

should we go?

      José Boavida, Lisboa

     Hypertension treatment in renal disease, how low should 

we go?

      Edgar Almeida, Lisboa

 

     Hypertension treatment in the old and very old, how low 

should we go? 

    J. Gorjão Clara, Lisboa

Rasiklal Ranchhod, Lisboa e Leonor Carvalho, Lisboa

NUTRITION AND LYFE STYLE IN HYPERTENSION

     The role of the Nurse in the control of the hypertensive patient

     Sónia Cavaleiro, Matosinhos

     Risks and benefits of sports in hypertensive patient

     José Soares, Porto

     Nutrition of the hypertensive patient

     Anabela Guerra, Lisboa  

TRATAMENTO DA HTA | 

2 - Tratamento da HTA na doença renal: Até onde descer? 
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ID 64 - CONTROLO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL NOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS 
 
Mafalda Santos1, Fernando Pinto2, Rui Cernadas3, Luis Martins2,4 
1-Hospital de Santarem EPE; 2-Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga EPE; 3-USF Aguda;  
4-FCS-Universidade Fernando Pessoa 
 
 
 
 
Introdução 
As doenças cardiovasculares são causa de morte em pelo menos 34,1% da população portuguesa, 
fundamentalmente o acidente vascular cerebral (15,1%) e a doença coronária (8%). A HTA é o factor de risco 
cardiovascular modificável associado mais prevalente, e o seu tratamento e controlo assume importância central nas 
estratégias preventivas. 
 
A prevalência de HTA na população adulta portuguesa é 42,1%, estando apenas 39,0% dos hipertensos medicados 
com fármacos antihipertensores (aHT) e 11,2% estarão controlados. Para o planeamento das estratégias 
preventivas, destinadas a melhorar o diagnóstico, tratamento e controlo da HTA, será relevante a caracterização, 
para além dos padrões de tratamento aHT mais frequentes em Portugal, do controlo da HTA pelos médicos de 
Medicina Geral e Familiar, identificando eventuais lacunas e alvos de actuação em termos de saúde pública. 
 
Material e Métodos 
O presente estudo foi desenhado como estudo-piloto de um estudo epidemiológico transversal, de uma amostra 
representativa dos adultos hipertensos residentes em Portugal continental seguidos nos Centros de Saúde de 
Portugal continental, para caracterização do controlo da pressão arterial. Foram avaliados a pressão arterial (PA) 
medida pelo médico e pelo enfermeiro, a terapêutica em curso, os factores de risco e as comorbilidades associadas 
e a classificação do controlo da HTA pelos próprios médicos. 
 
Resultados 
Foram avaliados 102 indivíduos hipertensos, 48 mulheres (47%) e 54 homens (53%). A idade dos indivíduos variou 
entre os 36 e os 89 anos de idade, com idade média de 60,6 anos. A comorbilidade mais prevalente foi a diabetes, a 
par da obesidade com IMC médio de 27,7. 
 
Nas medições pelos médicos, o valor médio de PAS foi de 149,3mmHg e o de PAD de 84,2mmHg. Os valores 
tensionais foram mais elevados nas mulheres. Os valores foram globalmente mais baixos nas medições dos 
enfermeiros relativamente à dos médicos, com significado estatístico. Também nas medições pelos enfermeiros se 
manteve a relação entre PA e o sexo. 
 
Dos 98 indivíduos hipertensos medicados, 48,9% encontravam-se a fazer monoterapia, 42,9% dois fármacos e 8,2% 
três. Destes 72,4% em terapêutica de associação livre e apenas 27,6% em associação fixa, sendo nesta 
preferencial a combinação de IECA ou ARA com diurético (88,9%). 
 
Dos 102 indivíduos hipertensos, segundo os médicos assistentes, 52% apresentam HTA controlada; no entanto, 
para os mesmos, o controlo efectivo é de 37,3%. 
 
Conclusões 
A ainda elevada inércia clínica pela proporção elevada de hipertensos sob monoterapia, a classificação errada de 
controlo da HTA de acordo com as orientações actuais, e a não valorização de comorbilidades (nomeadamente da 
diabetes), sugere a necessidade de programas de educação permanente para os profissionais da saúde e de outras 
medidas para melhorar o controlo da doença. 
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ID 85 - O VALOR DA M.A.P.A. NA PREDIÇÃO DE COMPLICAÇÕES DA GRAVIDEZ E DESENVOLVIMENTO 
FETAL 
 
Gonçalo Marto1, Sérgio Gonçalves1, Clarinda Neves1, Mesquita Bastos2 
1-Serviço de Medicina, 2-Serviço de Cardiologia 
 
 
 
 
 
Introdução 
A Hipertensão Arterial (HTA) complica 12 por cento das gravidezes estando associada a baixo peso ao nascer, 
parto pré-termo e pré-eclâmpsia. Também a Diabetes Mellitus confere pior prognóstico, associando-se a HTA, pré-
eclâmpsia e complicações do desenvolvimento fetal. Ainda não se encontra completamente esclarecido o modo 
como estas duas comorbilidades interagem no prognóstico da grávida e do feto, nem tão pouco o papel da 
Monitorização Ambulatória da Pressão Arterial nas 24 horas (MAPA) nestas situações.  
 
Material e Métodos 
Os autores realizaram uma análise retrospectiva de 54 grávidas hipertensas, 37 com HTA prévia, 15 com HTA 
gestacional e 2 com HTA de início desconhecido, referenciadas da consulta de Obstetrícia de Risco para a consulta 
de Hipertensão, entre Janeiro de 2007 a Novembro de 2010. Foram todas submetidas a registo da MAPA 
(inicialmente por Space labs 90217 e nos últimos 2 anos por Space labs 90207). Das 54 grávidas, 11 
desenvolveram diabetes gestacional. As MAPA realizaram–se entre as 25,7±6,6 semanas de gravidez. A idade 
média materna foi de 31,4±4,7 anos. A todas foram colhidos dados antropométricos, factores de risco e 
antecedentes relevantes. As grávidas foram seguidas até ao puerpério em regime de consulta ou de internamento.  
 
Resultados 
Observaram-se 44 partos de termo, 7 partos pré-termo e 7 com baixo peso ao nascer. O grupo de grávidas que 
desenvolveram pré-eclâmpsia (n=9) tiveram uma maior incidência de complicações do desenvolvimento fetal (X2  
9,5 p<0,002). Quando se compararam, através de uma análise T–Student, o grupo de grávidas que apresentaram 
complicações do desenvolvimento fetal (baixo peso ao nascer, parto pré-termo e morte fetal) vs as que não 
apresentaram, a PAS 24h (131±13 vs 121±11,5 mmHg p<0,02), a PAD 24h (80,3±11 vs 73±10 mmHg p<0,03) e a 
descida nocturna da PAS (8,0±6,3 vs 12,0±5 mmHg p<0,03) apresentaram relevância estatística. A análise da 
variabilidade (SD da PAS e PAD e o SD dn da PAS e PAD) não foi discriminativa para complicações do 
desenvolvimento fetal. Quando se analisou o sub-grupo das hipertensas que desenvolveram diabetes gestacional vs 
as não diabéticas, elas eram mais velhas (35±3,6 vs 30±4,6 anos, p<0,003) e com maior número de gestações 
prévias (2,5±1 vs 1,9±0,8 gestações, p<0,03). Não apresentaram diferenças significativas nos vários parâmetros da 
MAPA, na incidência de pré-eclâmpsia, nem associação a complicações no desenvolvimento fetal. Quando se 
analisou no grupo de diabetes gestacional, o valor preditivo da MAPA para desenvolvimento de pré-eclâmpsia, o SD 
da PAS noite foi estatisticamente significativo (12,9±1,6 vs 8,1±2,6 mmHg, p<0,05).  
 
Conclusão 
Conclui-se que a MAPA é importante na avaliação do risco das complicações do desenvolvimento fetal em grávidas 
hipertensas. Neste grupo a presença de diabetes gestacional não pareceu acrescentar a curto prazo um risco 
acrescido.  
 
Palavras Chave – MAPA, Gravidez, Pré-eclâmpsia, Diabetes Gestacional 
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ID 101 - 24-H AMBULATORY BLOOD PRESSURE (ABP) AND CARDIOVASCULAR EVENTS IN ELDERLY 
HYPERTENSIVE PATIENTS FOLLOWED-UP FOR SEVEN YEARS. 
 
José Mesquita Bastos1, Susana Bertoquini2, Jorge Polónia3 
1-Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro; 2-Faculdade Psicologia e Ciências da Educação; 
3-Faculdade de Medicina do Porto 
 
 
 
 
Introduction 
It is still uncertain whether 24-h ambulatory blood pressure (ABP) predicts cardiovascular (CV) events in elderly 
hypertensive patients.  
 
Methods  
After ABP, we followed-up for 7,0 years, range 0.2-14.4) a population of 179  elderly hypertensive patients (>65, 
mean 70.0±4,5 years, 95 women. BMI 27.2±4,3. Kg/m2), under stabilized antihypertensive medication and without 
previous CV events,  
 
Results 
Occurrence of first CV events was followed for 1258 patients-years. There were 49 first CV fatal/non-fatal events (27 
strokes, 10 coronary, 12 other cardiovascular events). At baseline, patients who subsequently had an event were 
significantly older 71,5±4,9vs 69,4±4,2 years (p<0.001), had higher values of 24 h SBP 145±17 vs 136 ±16(p<0.01), 
of nighttime SBP  136±20 vs 126±19mmHg (p<0,001) and of 24h and nightime Pulse Pressure(PP) respectively 
65,8±16,7 vs 59.3±12,5 (p<0,05) and 65,2±17 vs 58,2±13 (p<0,02). No significant differences were found for 
metabolic parameters and casual BP. In a Cox regression analysis SBP and PP (24h and nighttime) values as well 
as 24hSBP variability (SD) were independent (p<0,05) predictors of subsequent total CV events after adjustment to 
age, BMI, diabetes, medication, and casual SBP. Concerning stroke, when the sample was divided by the cut off of 
PP< vs >= 55 mmHg significant survival curves free of stroke were observed (log rank 5,58 p<0,02) Figure shows the 
rate of CV outcome per 1000 patient – years for the quintiles of distribution of baseline 24h-SBP and 24h-DBP for CV 
events. As shown no J shape curve was observed in the relation events vs 24h-systolic and diastolic BP. 
Conclusions. In elderly patients ABP especially high 24-h SBP and 24-PP and 24h SBP variability are strong 
predictors of cardiovascular events. 
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ID 69 - DIABETES MELLITUS E HIPERGLICÉMIA DE STRESS EM HIPERTENSOS COM ENFARTE AGUDO DO 
MIOCÁRDIO: A CADA JUIZ A SUA SENTENÇA? 
 
 
Rui Providência, Sérgio Barra, Luís Paiva, Pedro Lourenço Gomes, Joana Silva, Luís Seca, Paula Mota,  
A.M.Leitão-Marques 
Serviço de Cardiologia, Centro Hospitalar de Coimbra 
 
 
Introdução 
A hiperglicémia de stress (HS) é a elevação transitória da glicemia no contexto de doença. Em doentes com enfarte 
agudo do miocárdio (EAM) consegue prever a mortalidade a curto e longo prazo. O seu uso é frequentemente 
limitado a doentes sem diabetes mellitus (DM). A DM é também um preditor de mortalidade em doentes com EAM. 
As perturbações do metabolismo glucídico são frequentes em doentes com hipertensão arterial (HTA) e não existem 
estudos a abordar a relação entre HS e DM, nomeadamente o impacto comparativo da HS ou da sua ausência em 
doentes com e sem DM.  
 
Objectivo 
Avaliar o impacto da DM e HS no perfil e prognóstico de doentes com HTA e EAM.  
 
Métodos 
Estudo prospectivo de 568 doentes consecutivos com HTA (70,7±11,9 anos; 38,6% mulheres; 41,4% DM) admitidos 
por EAM (41,9% STEMI; Killip-Kimball máximo 1,7±1,0; Grace 6 meses 134,9±34,6). Foi realizado seguimento de 24 
meses e realizadas comparações dos seguintes subgrupos: DM-HS- sem DM e HS; DM+HS- com DM e sem HS; DM-

HS+ sem DM e com HS; DM+HS+ com DM e HS.  
 
Resultados 
A mortalidade intra-hospitalar foi 9,5% e aos 24 meses 23,8%. As curvas de sobrevida de Kaplan-Meyer mostram 
um benefício de sobrevivência a favor de DM-HS-, com sobreposição de DM+HS-  e DM+HS+ e maior mortalidade em 
DM-HS+  (log rank <0,001). A tabela anexa ilustra as diferenças existentes entre os grupos. 
  
 DM-HS- DM+HS- DM-HS+ DM+HS+ P 
n 220 58 97 168  
Idade 68,7±13,4 71,7±10,8 72,3±11,6 71,8±9,9 <0,02 
IMC 27,8±4,2 27,3±3,7 27,8±4,3 29,2±3,8 0,1 
Glicémia admissão 
(mmol/L) 

5,9±0,9 6,3±0,9 10,6±3,0 13,6±5,3 <0,001 

HbA1C 5,6±0,6 6,6±1,2 6,0±0,9 8,2±1,9 <0,001 
TFG (ml/min) 68,9±26,0 58,4±29,0 57,8±29,4 56,8±29,1 <0,001 
STEMI 38,4% 36,2% 47,9% 43,6% n.s. 
Grace 124,7±33,7 132,3±29,0 145,4±34,9 142,4±34,7 <0,001 
Killip-Kimball Máx. 1,3±0,8 1,4±0,6 2,0±1,2 2,0±1,1 <0,001 
Troponina I Máx. 34,0±55,6 67,4±8,8 121,1±12,3 106,0±8,2 <0,001 
Fr. Ejecção <45% 9,9% 20,0% 30,4% 29,3% <0,001 
Disf.Diastólica 12,4% 10,9% 22,9% 28,3% 0,006 
Nº vasos 1,4±1,0 2,1±1,0 1,7±0,9 2,0±1,0 <0,001 
Nº lesões 1,8±1,6 3,3±2,2 2,5±1,8 2,8±2,0 <0,001 
Mortalidade 11,8% 25,9% 38,1% 29,2% <0,001 

 
Conclusões 
Os 4 grupos estudados apresentam perfis e comportamentos diferentes ao longo dos 24 meses de seguimento. 
Assim, apesar de HS e DM serem marcadores de perturbações do metabolismo glucídico, existem duas 
possibilidades para explicar este comportamento: ou representam 2 entidades diferentes, ou então a DM tem efeito 
protector em doentes com HTA e HS. 
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ID 97 - FACTORES PREDITORES DA EVOLUÇÃO DA HTA DE BATA BRANCA PARA HTA SUSTIDA 
 
Carlos S Moreira, Paula Alcantara, Cristina Alcantara, Vitor Ramalhinho, Carlos Bastos, J Braz Nogueira 
Serviço de Medicina 1, Hospital de Santa Maria, Faculdade de Medicina de Lisboa 
 
 
 
 
Resumo 
Foi efectuado o seguimento 132 doentes hipertensos de bata-branca ao longo de cinco anos, sendo avaliados pelo 
menos uma vez de 6/6 meses em relação à avaliação clínica, aos parâmetros hematológicos, bioquímicos, 
electrocardiograma e medição ambulatória da pressão arterial. 
 
Os doentes hipertensos de bata-branca apresentaram em cerca de 15% ao ano critérios de diagnóstico de 
hipertensos dippers, tendo iniciado terapêutica farmacológica quando apresentavam estes critérios. 
 
O modelo utilizado foi de qui-quadrado, log-rank, bem como modelo de analise multivariavel, considerando-se 
significativo valores de p<0,01 (“two-tailed probabilities”). 
 
Na comparação entre os dois grupos fomos determinar quais as variáveis que apresentavam diferenças 
significativas. Assim foram significativo os valores de pressão arterial ambulatório diurna, bem como os valores 
tensionais ocasionais, os valores do índice de massa do ventrículo esquerdo, os valores de PIIIP, a 
microalbuminúria, valores de fibrinógenio plasmático e viscosidade plasmática), na análise multivariável foram 
discriminantes os valores de pressão arterial sistólica em ambulatório combinados com o fibrinogénio plasmático e o 
índice de viscosidade plasmática, sendo estes valores discriminativos no final do primeiro ano. 
 
Este trabalho permitiu determinar que a hipertensão de bata-branca é uma situação que pode evoluir para 
hipertensão sustida, e que existem factores que permitem prever quais os indivíduos que vão evoluir para 
hipertensão sustida. 
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ID 74 - HAVERÁ UMA ASSOCIAÇÃO ENTRE A RENINA PLASMÁTICA E OS BIOMARCADORES NÃO 
TRADICIONAIS DE RISCO CARDIOVASCULAR, DOENÇA RENAL EM DIABÉTICOS TIPO 2 ? 
 
Ana Paula Silva, Anabela Guedes, Ana Cabrita, Ana Pinho, Carlos Carneiro, Nelson Tavares, Hercilía Martins,  
Ana Camacho, Pedro Leão Neves 
Serviço de Nefrologia, Hospital de Faro E.P.E 
 
 
 
 
O Sistem Renina Angiotensina (SRA) tem sido objecto de intensas investigações após o advento da Biologia 
Molecular e vem ganhando destaque nos últimos anos como um factor determinante no desenvolvimento da doença 
cardiovascular (DCV) quer na população em geral, quer nos doentes com doença renal crónica.  
 
Apesar das limitações do doseamento de renina plasmática na prática clínica, estudos recentes tem evidenciado 
haver uma associação entre os seus níveis e os eventos cardiovasculares quer em doentes normotensos, quer em 
diabéticos tipo 2 com doença renal crónica.  
 
O objectivo deste estudo foi o de analisar a relação da renina plasmática com outros factores  não tradicionais de 
risco de DCV  num grupo de diabéticos tipo 2 com doença renal. 
 
Foram incluídos 50 diabéticos tipo 2 (f=18, m=32), com idade média de 66,9 anos e um filtrado glomerular médio 
(MDRD) de 50 ml/min, seguidos numa consulta de Nefropatia Diabética. 
 
 
Como critérios de exclusão: terapêutica com inibidores da enzima de conversão, antagonistas do receptor AT1 e  
TA>140/90 mmHg.  
 
Foram avaliados vários parâmetros laboratoriais, incluindo vitamina 25 OH D, insulino resistência (HOMA-IR), 
inflamação - (interleucina 6 (IL6), factor de necrose tumoral alfa (TNF alfa), proteína c reactiva de alta sensibilidade 
(PCRs)- renina plasmática (RP), stress oxidativo (manoaldeído), índice de massa do ventrículo esquerdo (IMVE) e a 
razão microalbuminúria/creatinina.  
 
Num modelo de correlação de Spearman, a renina plasmática correlacionou-se significativamente com o TNF alfa 
(r= 0,702 p=0,001), IL6 (r=0,667 p=0,001), PCRs (r=0,487 p=0,001), HOMA-IR (r=0,704 p=0,001), razão 
microalbuminúria/creatinina (r=0,735 p=0,001), IMVE (r=0,734 p=0,001) e inversamente com a vitamina D (r= - 0,734 
p=0,001).  
 
No nosso estudo verificou-se uma correlação positiva entre a renina plasmática com o IMVE, razão 
microalbuminúria/creatinina, com a inflamação, HOMA-IR e uma associação inversa coma vitamina D.  
 
Serão necessários estudos futuros no sentido de se saber se a renina plasmática desempenha um papel preditivo 
ou não no desenvolvimento da doença cardiovascular e se a sua associação com os novos biomarcadores são 
factores determinantes de um risco acrescido de morbilidade e mortalidade cardiovascular em diabéticos tipo 2. 
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ID 5 - PREVALÊNCIA DA HTA EM DIABÉTICOS TIPO 2 
 
Manuel Gomes1, Ivo Figueiredo2, Sandra Matapa3, André Reis1, Joana Barros1, Luísa Parreira4,  
Cristina Fonseca2, Rita Baltasar1. 
1-US Santa Maria; 2-UCSP Mirandela I; 3-UCSP Macedo de Cavaleiros; 4-UCSP Miranda do Douro. 
 
 
 
 
Introdução:  
A prevalência de diabetes mellitus (DM) na população adulta portuguesa é de 11,7%. Em diabéticos tipo 2, a 
Hipertensão arterial (HTA) atinge valores na ordem de 65 a 74,4%. A hipertensão e a diabetes são, por isso, 
factores de risco cardiovascular major que se potenciam. 
 
Objectivos:  
Determinar a prevalência da HTA em doentes com diabetes mellitus tipo 2, verificando a sua relação com sexo e 
idade. Verificar a relação entre o sexo e a idade e o controlo da HTA, e entre o controlo glicémico e a presença da 
HTA.  
 
Material e Métodos:  
Estudo observacional, transversal e analítico, realizado em 4 Unidades de Saúde (US) do ACES do Nordeste. 
População: diabéticos tipo 2 com mais de 18 anos de idade inscritos nessas US. Dimensão calculada da amostra: 
427 indivíduos (prevalência esperada: 50%; nível de precisão: 5%; IC: 95%). Variáveis: Sexo, Idade, HTA e HbA1c. 
Dados recolhidos por consulta do processo clínico (electrónico, SAM v. 9.2 ou em papel), nos programas de DM e 
HTA, tratados pelo teste do qui-quadrado (α=0.05), utilizando software Excel® e SPSS® v.13.0. 
 
Resultados:  
Obtiveram-se dados de 554 diabéticos, 50% do sexo feminino; 88,05% com idades compreendidas entre os 51 e os 
80 anos. Cerca de 76,17% dos diabéticos eram hipertensos, com ligeiro predomínio do sexo feminino (51,66%); 
69,67% dos hipertensos tinham idades entre os 61 e 80 anos, existindo uma relação estatisticamente significativa 
entre a idade e a presença de HTA (p=0,00). Cerca de 78,85% dos hipertensos não estavam controlados, não se 
verificando relação com o sexo ou a idade. Não se encontrou relação entre o valor de HbA1c e a presença de HTA. 
Verificou-se, contudo, uma relação estatisticamente significativa entre o valor de HbA1c e o controlo de HTA 
(p=0,034). 
 
Discussão:  
A prevalência de HTA em diabéticos tipo 2 foi ligeiramente superior ao encontrado na literatura. Esta prevalência é 
muito superior à da população em geral, contribuindo para agravar o risco cardiovascular deste grupo. O ligeiro 
predomínio da HTA no sexo feminino, embora sem significado estatístico, vai de encontro ao descrito na literatura. A 
prevalência da HTA em diabéticos aumenta progressivamente com a idade e a falta de controlo da diabetes parece 
estar associada ao descontrolo tensional, em concordância com o referido na literatura. 
 
Palavras-chave: Hipertensão arterial, diabetes mellitus. 
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ID 29 - RELAÇÃO DO ÍNDICE BRAÇO-PERNA COM O RISCO CARDIOVASCULAR EM 1057 HIPERTENSOS 
 
João Maldonado, Telmo Pereira, Patrícia Rodrigues, Margarida Carvalho 
Instituto de Investigação e Formação Cardiovascular, Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, Clínica 
da Aveleira 
 
 
 
 
Introdução:  
O índice braço-perna (IBP) constitui um reconhecido marcador de doença aterosclerótica. Vários estudos têm 
demonstrado uma forte relação entre valores anormais do IBP (<0.9) e o risco de eventos cardiovasculares major 
(MACE). No entanto, o potencial preditivo do IBP em hipertensos sem doença arterial periférica (DAP) permanece 
por esclarecer, constituindo esta questão o principal objectivo do presente trabalho. 
 
Métodos:  
Foram incluídos num estudo transversal 1057 hipertensos (51.8% mulheres), medicados para a hipertensão arterial 
(HTA). A idade média foi de 63.88±12.50 anos, a pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) foram 
respectivamente 147.62±19.19mmHg e 85.36±10.01mmHg. 33.5% tinham diabetes, 57.6% eram dislipidémicos e 
11.1% eram fumadores. Quanto a antecedentes cardiovasculares, 6.8% tinham história recente de acidente vascular 
cerebral (AVC), 7.1% de doença coronária (DC) e 10.7% tinha DAP. A todos os doentes foi medida três vezes e 
simultaneamente a PAS no membro superior (no braço com valor mais elevado) e nos dois membros inferiores, 
calculando-se o IBP bilateralmente pela relação PASperna/PASbraço. Considerou-se para análise o IBP mais baixo. 
Todos os doentes foram ainda avaliados clínica e laboratorialmente. 
 
Resultados:  
O valor médio±DP do IBP foi 1.09±0.14 mmHg (0.45mmHg-1.59mmHg). O IBP foi significativamente menor nos 
fumadores (1.063±0.12mmHg versus 1.095±0.10 mmHg, p=0.016) e nos doentes com história prévia de MACE 
(1.063±0.09 versus 1.095±0.12, p=0.016), sendo semelhante nos demais sub-grupos analisados. O IBP 
correlacionou-se significativamente com a idade (r=-180, p<0.001), com a glicemia (r=-0.078, p=0.016) e com a taxa 
de filtração glomerular estimada (eGFR; r=0.173, p<0.001). Numa análise de regressão múltipla em stepwise, o IBP 
correlacionou-se de forma independente com a eGFR (β=23.156, p<0.001). Da análise global de regressão logística 
univariada, o IBP revelou uma relação importante com a ocorrência de MACE (OR=0.144; IC95%:0.040-0.518, 
p=0.003), que se manteve tendencialmente quando ajustada a análise a factores de risco convencionais (OR=0.274; 
IC95%:0.066-1.129, p=0.066). O OR para MACE nos hipertensos com DAP foi de 2.196 (IC95%:1.254-3.843, 
p=0.006). Replicando a análise excluindo todos os hipertensos com IBP<0.9, verificou-se uma ausência de relação 
do IBP com MACE, quer na análise univariada (OR=0.265, p=0.216) quer na multivariada (OR=0.308, p=0.236). 
Conclusões: Os resultados desta análise indicam que a DAP indexada a valores reduzidos do IBP traduz uma 
situação de alto risco cardiovascular em hipertensos. No entanto, esta relação foi documentada apenas em 
indivíduos com doença aterosclerótica já bem estabelecida (IBP<0.9), não se tendo encontrado evidências de 
associação para níveis de IBP entre 0.9 e 1.3, pelo que este indicador não parece ser adequado para a avaliação 
hemodinâmica em estadios mais precoces de envolvimento vascular. 
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ID 100 - RELATIONSHIP BETWEEN SALT INTAKE AND CENTRAL AORTIC HEMODYNAMICS IN A COHORT 
OF UNTREATED HYPERTENSIVE PATIENTS 
 
Jorge J Polonia, Jose A Silva, Susana P Bertoquini, Barbosa Loide 
Unidade Hipertensao Risco Cardiovascular, H P Hispano, Faculdade Medicina Porto, Matosinhos Porto 
 
 
 
 
Introduction:  
Central pulse pressure (PPc) predicts cardiovascular (CV) outcomes. High salt intake has been related with blood 
pressure (BP) rise as well as with increased CV risk particularly with stroke.  
 
Aim & Methods:  
The aim of the present study was to examine in untreated hypertensive subjects the relationship between salt intake 
and central aortic hemodynamics and PPc (radial and carotid applanation tonometry, Sphygmocor) and pulse wave 
velocity (PWV, Complior). 
 
Results:  
We evaluate 232 untreated nondiabetic hypertensive patients (64% female) ageing 51+13 years, BMI 29+5 Kg/m2, 
PWV 11.1+2.3 m/s, office pulse pressure (PPo) 64+17 mm Hg, 24h pulse pressure (PP24h) 53+10 mm Hg, nighttime 
systolic BP fall 9.4+ 6.9%, central pulse pressure (cPP) 48+10 mm Hg., mean central arterial (MAPc) 101+16 mm Hg 
central augmentation pressure (Aug P) 144+29 mm Hg and central augmentation index (AIx) 27.6+15.6%, 24h 
urinary (controlled for creatinuria) sodium excretion (UNa+) 202+71 mmol/d and potassium (Uk+) 49+16 mmol/d. 
After adjustment for age, BMI, gender, smoking, PWV and MAPc, the 24h urinary sodium excretion (but not urinary 
Na/K+ ratio) was independently associated with central PP (P<0.02) and 24h PP and central AIx (both P<0.05). 
 
Conclusion:  
Our data suggest that in these untreated hypertensive patients high salt intake is associated with abnormal central 
hemodynamic and increased central BP independently of peripheral BP. It is plausible that by these effects high salt 
intake may aggravate CV prognosis whereas reduction in salt intake is prone to improve central pressures and CV 
prognosis. 
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ID 30 - VALOR PROGNÓSTICO DA VELOCIDADE DA ONDA DE PULSO NUMA POPULAÇÃO DE 2200 
INDIVÍDUOS. O ESTUDO EDIVA 
 
João Maldonado, Telmo Pereira, Jorge Polónia, José Alberto Silva, João Morais, Mário Marques em nome dos 
participantes do Projecto EDIVA. 
Instituto de Investigação e Formação Cardiovascular, Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra,  
Hospital Pedro Hispano, Hospital Santo André 
 
 
 
 
Introdução:  
A velocidade da onda de pulso aórtica (VOP) é um reconhecido marcador de rigidez arterial, embora a sua relação 
com o risco cardiovascular na população geral seja ainda pouco conhecido. Nos estudos conhecidos, o risco tem 
sido avaliado em função de cut-offs ou de patamares crescentes de VOP. No presente estudo procurou-se 
demonstrar a importância da VOP na estratificação de risco na população geral, introduzindo-se uma forma 
alternativa de categorização normativa deste marcador hemodinâmico. 
 
Métodos e Resultados:  
Realizou-se um estudo de coorte prospectivo, multicêntrico e observacional, envolvendo 2200 indivíduos de 
nacionalidade portuguesa (1290 homens), com idades entre 18 e 91 anos (média 46.33±13.76 anos). Procedeu-se a 
uma avaliação clínica anual com medição da VOP segundo o método Complior, e registaram-se todos os eventos 
cardiovasculares major (MACE) incidentes – morte, acidentes cerebrovascular, acidentes coronários, doença arterial 
periférica e insuficiência renal. Durante o período de follow-up médio de 21.42±10.76 meses, registaram-se 47 
MACE não-fatais (2.1% da amostra). A VOP foi significativamente maior no grupo de indivíduos com eventos 
(11.76±2.13 m/s vs 10.01±2.01 m/s, P<0.001). A VOP foi classificada em normal ou aumentada segundo critérios 
estatísticos extraídos de um sub-grupo de indivíduos saudáveis, considerando-se o percentil 95 ajustado à idade e 
sexo como ponto de corte. A sobrevida livre de eventos a 2 anos foi de 99.3% no grupo com VOP normal e de 95% 
no grupo com VOP aumentada. O hazard ratio (HR) ajustado a outros factores de risco para MACE foi de 4.83 (95% 
CI: 2.35-9.94, P<0.001), sendo semelhante para eventos coronários e cerebrovasculares. Para valores absolutos de 
VOP, o HR ajustado (per 1 m/s) foi de 1.316 (95% CI: 1.13-1.53, P<0.001). A análise de regressão de Cox com o 
deviation from mean coding aplicado à VOP categorizada por quintis permitiu demonstrar uma relação curvilínea do 
risco cardiovascular com a VOP: Q1 HR=0.242 (CI:0.048-1.128); Q2 HR=0.789 (CI:0.337-1.851); Q3 HR=1.001 
(CI:0.473-2.116); Q4 HR=1.785 (0.919-3.468); Q5 HR=2.925 (CI:1.498-5.712). Uma análise de sub-grupos 
demonstrou que a VOP discrimina o risco de forma mais robusta em indivíduos com menor risco cardiovascular de 
base. O HR per 1 m/s aumento na VOP foi 1.748 (CI: 1.47-2.08) para idades<50 anos, maior do que o encontrado 
em idades entre 50-60 anos (HR = 1.514, CI: 1.19 -1.93) e idades>60 anos (HR = 1.182, CI: 0.90-1.85). A 
capacidade discriminativa da VOP foi ainda mais robusta nos indivíduos não-hipertensos e não-diabéticos.  
 
Conclusão:  
Os resultados ilustram de forma consistente e robusta a relevância clínica da VOP como marcador de risco 
cardiovascular, expressando ainda uma tendência de especial validade no contexto da prevenção primária, onde a 
valorização deste parâmetro em função de patamares de normalidade ganhará uma enorme importância. 
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ID 34 - A VARIANTE GENÉTICA C825T DA SUBUNIDADE BETA3 DA PROTEÍNA G INFLUENCIA A 
OBESIDADE NUMA POPULAÇÃO HIPERTENSA 
 
Palma dos Reis, R., Sousa, A.C., Balza, P., Karamanou, S., Góis, T., Nóbrega, L., Ornelas, M., Guerra, G., Freitas, 
C., Freitas, S., Ornelas, I., Araújo, J.J., Brehm, A., Mendonça, M.I. 
Hospital Central do Funchal - Unidade de Investigação 
 
 
 
 
Os dados disponíveis a nível mundial sugerem um contínuo aumento da prevalência da obesidade que está, 
recentemente, sendo observada também nos países em desenvolvimento. Foi identificado um polimorfismo 
comum no gene da subunidade Beta3 da Proteína G (GNB3 825 C/T) e essa variante truncada pode gerar uma 
Proteína G com aumento da sua actividade funcional e susceptibilidade para a obesidade.  
 
Objectivo:  
Avaliar se a variante genética C825T da subunidade Beta3 da Proteína G se associa com o aparecimento da 
obesidade, numa população sul europeia com hipertensão arterial.  
 
Material e Métodos:  
O presente estudo foi realizado em 461 pacientes caucasianos, com o diagnóstico de hipertensão essencial. Fez-se 
a distribuição dos genótipos (CC; CT e TT) e foram investigadas as eventuais associações significativas entre eles e 
as caracteristicas basais da população [sexo, idade, índice de massa corporal (IMC), diabetes, tabagismo, 
dislipidémia, Apo B, homocisteína]. A obesidade foi considerada se existia um IMC>=30 Kg/m2. Em virtude do 
genótipo TT ser relativamente raro na nossa população, na análise estatística, foram combinados os genótipos em 
homozigotia ou heterozigotia (TT e CT, respectivamente). Se as variáveis eram contínuas era aplicado na sua 
comparação, o t teste (no caso de dois grupos) ou one-way ANOVA (no caso de mais do que dois grupos). Se as 
variáveis eram categóricas usava-se o teste do Chi-squared. Foi realizado um modelo de regressão logística, 
ajustado para as outras co-variáveis, para determinar quais as que se associavam com a obesidade de forma 
independente e significativa. A análise estatística foi efectuada usando o software estatístico SPSS Windows versão 
14.0.  
 
Resultados:  
O alelo mutante T (TT ou CT), mostrou uma fraca associação com a obesidade (p=0,078). Após a análise 
multivariada de regressão logística ajustada para as outras covariáveis (sexo, idade, IMC, diabetes, 
tabagismo, dislipidemia, Apo B, homocisteína), o genótipo (TT ou CT) da subunidade Beta3 da Proteína 
G permaneceu na equação com um OR=1,7 (1,028-2,887) p=0,039, provando ser um factor de risco significativo e 
independente para a obesidade.  
 
Conclusão:  
De acordo com estes resultados o alelo mutante, da subunidade Beta3 da Proteína G, associou-se ao aumento do 
IMC e à obesidade. Os pacientes portadores deste alelo, podem ter um risco aumentado de obesidade, em especial, 
quando associado a certos comportamentos desfavoráveis. Assim devem adoptar, muito precocemente, estilos de 
vida saudáveis. 
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ID 102 - AMBULATORY BLOOD PRESSURE MONITORING PROFILE IN UNTREATED AFRICAN BLACKS AND 
CAUSASIANS UNTREATED HYPERTENSIVE PATIENTS MATCHED FOR AGE AND GENDER 
 
A Damasceno, C Mavimbe, L Barbosa, JA Silva, D Diogo, T Madede, J Polónia 
Faculdade de Medicina, Universidade Eduardo Mondlane, Maputo, Mo;ambique, Unidade Hipertensão e Risco 
Cardiovascular, Hospital Pedro Hispano, Matosinhos, Portugal 
 
 
 
 
Few studies have evaluated 24h-ambulatory blood pressure (ABP) profile in black hypertensive patients (BHP) while 
living in Africa.  
 
Aim & Methods:  
The aim of that study was to compare ABP profile in never treated BHP of Mozambique (20-80 years) vs never 
treated Caucasians hypertensive patients (CHP) matched for age and gender. Only patients with 24h ABP >=130/80 
mm Hg were included. BHP were n=555, 47±12 years, 51% women, BMI=28±8 Kg/m2, 7% smokers; CHP were 
n=620, 50±13 years, 50% women, BMI=27±5 Kg/m2, 18% smokers (p<0.02). Versus CHP, BHP showed higher 24h, 
daytime and nighttime BP values and lower nighttime BP fall (in %) in almost all decades of age distribution (Table1, 
* p<0.001 vs BHPts). Percentage of dyslipidemia and diabetes did not differ between groups. Heart rate 24-h was 
significantly higher in BHP vs CHP only for 20-30 and 31-40 years. Differences between BHPts and CHPts were 
maintained significant when calculations were done separately for both men and women. 
 

   n=  n=  24h-BP  
(mm Hg) 

 24h-BP  
(mm Hg) 

 Dyslipidemia 
diabetes % 

 Dyslipidemia 
diabetes % 

 Nighttime  
BP fall % 

 Nighttime  
BP fall % 

   BHP  CHP  BHP CHP   BHP  CHP BHP   CHP 

 20-30 yrs  44  37  145/88  133/85*  25/3.5        33/6.6   7.8±5.1  10.6±7.3  

 31-40 yrs  143  105  147/94  134/86*  37/5.5       29/4.6    9.4±6.2  10.8±6.1* 

 41-50 yrs  199  190  147/95  138/87*  41/6.4      47/7.8  8.8±7.1    11.4±8.7*  

 51-60 yrs  118  148  150/93    140/86*  53/6.8       52/8.6  9.3±7.5   11.5±8.6* 

 61-70 yrs  31  113  144/85    139/82*  55/10    61/7.5     8.4±7.1   11.4±6.8*  

 >70 yrs  20 27   144/83    144/78  60/15     61/16      4.1±7.3   8.4±6.7* 

 
 
Conclusions:  
Our data suggest that untreated Africans BHP present systematically a higher ABP values and a lower nighttime BP 
fall than untreated CHP for all spectrum of age distribution. That may lead to a worse cardiovascular prognosis in 
BHP as compared with CHP.   
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ID 56 - AVALIAÇÃO DOS NOVOS FACTORES DE RISCO DE HIPERTROFIA DO VENTRICULO ESQUERDO EM 
DIABÉTICOS TIPO 2 COM DOENÇA RENAL 
 
Ana Paula Silva, Anabela Guedes, Ana Cabrita, Ana Pinho, Nelson Tavares, Carlos Carneiro, Ana Camacho,  
Pedro Leão Neves 
Serviço de Nefrologia , Hospital de Faro E.P.E 
 
 
 
 
O aumento da incidência da Diabetes Mellitus (DM) por um lado e a intervenção terapêutica por outro, têm permitido 
um aumento na expectativa de vida do diabético, resultando numa maior incidência das complicações crónicas, 
destacando-se a doença renal crónica, que por sua vez se associa a um risco cardiovascular acrescido.  
 
A hipertrofia do ventrículo, foi identificado como um factor de risco independente de morbi-mortalidade 
cardiovascular (DCV), não só na população em geral, mas no  doente com doença renal. 
 
O objectivo deste estudo, foi o de analisar a eventual relação da vitamina D, da inflamação, PTH, da doença renal e 
insulino resistência com o índice de massa do ventrículo esquerdo (IMVE) num grupo de diabéticos tipo 2 com 
doença renal. 
 
Foram incluídos 50 doentes tipo 2 (f=18, m=32), com idade média de 66,9 anos e filtrado glomerular médio (MDRD) 
de 50 ml/min, seguidos numa Consulta de Nefropatia Diabética. 
 
Foram analisados vários parâmetros laboratoriais, incluíndo vitamina 25OHD e insulino resistência (HOMA), da 
inflamação -interleucina 6 (IL6), factor de necrose tumoral alfa (TNFalfa) e proteína C reactiva de alta sensibilidade 
(PCRs)- PTH, razão microalbuminuria/creatinina, assim como o IMVE numa população diabética tipo 2 com doença 
renal.  
 
Num modelo de correlação de Spearman, o IMVE correlacionou-se significativamente com o TNFalfa (r=0,793 
p=0,001), IL6 (r=0,823 p=0,001), PCRs (r=0,610 p=0,001), HOMA-IR (r=0,785 p= 0,001), PTH (r=0,566 p=0,001), 
razão microalbuminuria/creatinina (r=0,805 p=0,001) e inversamente com a vitamina D (r= - 0,837 p=0,001).  
 
No nosso estudo verificou-se que a inflamação, a insulino resistência, PTH, os baixos níveis de vitamina D e 
apresença de proteinúria se associam com maior IMVE. 
 
Tal como tem sido descrito em estudos anteriores poderá haver uma associação entre estes factores não clássicos 
e o risco do desenvolvimento de DCV em diabéticos tipo 2 com doença renal.  
 
Será importante a realização de estudos prospectivos com o objectivo de avaliar se a intervenção sobre estes 
factores irá permitir melhorar o prognóstico cardiovascular nestes doentes. 
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ID 95 - CISTATINA COMO MARCADOR DAS ALTERAÇOES NA PRESSAO ARTERIAL: RESULTADOS BASAIS. 
 
Flavio Ferreira Morong, Juan Villa, Coral Martinez, Nicolas Roberto Robles, Juan J Cubero 
Unidade de Hipertensão arterial. Hospital Infanta Cristina. Badajoz 
 
 
 
 
Objetivo:  
Se sabe que a cistatina C é um marcador de risco cardiovascular e que se correlaciona com a PA medida mediante 
MAPA. O objetivo deste estudo é comprovar se existe relação com as mudanças da PA medida por MAPA. 
Apresentamos agora os resultados dos estudos iniciais.  
 
Material e métodos:  
Realizamos AMPA segundo o modelo da SEH-LELHA 2007 em 38 pacientes hipertensos - 37 deles recebiam 
tratamento hipotensor - com uma idade média de 54.9±11,0 anos, sendo 26 do sexo masculino e 12 do sexo 
feminino. Em todos os casos foi medido a creatinina e cistatina sérica, aclaramento de creatinina e microalbuminúria 
na orina de 24 horas. O filtrado glomerular foi calculado usando a fórmula MDRD4. 
  
Resultados:  
A PAS apenas correlacionava-se com a PAD (r=0.523, p =0.001), mas não com qualquer dos outros parâmetros 
analisados. A pressão arterial diastólica correlacionava-se com a cistatina C (r=-0.372, p=0,022) e com o 
aclaramento de creatinina (r=0, 40, p=0,016), mas não com o filtrado glomerular nem com a microalbuminúria. A PP 
correlacionava-se significativamente com a PAS (r=0.885, p<0.001) e quase alcançava significação estatística com 
a microalbuminúria (r=0.330, p=0.05).  
 
Conclusões:  
De acordo com as cifras basais a cistatina C se correlaciona com a PAD, mas não com a PAS. Esta correlação, no 
entanto, é negativa. Serão necessários estudos mais amplios para confirmar estes dados. 
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ID 23 - DISFUNÇÃO ERÉCTIL E DOENÇA CORONÁRIA NO HOMEM HIPERTENSO – UMA REALIDADE 
DIFERENTE? 
 
 
Francisca Caetano, Inês Almeida, Joana Silva, Luís Paiva, Hugo Coelho, Paula Mota, Ana Botelho,  
António Leitão-Marques 
Serviço de Cardiologia, Centro Hospitalar de Coimbra 
 
 
 
 
Introdução:  
A saúde sexual representa uma área importante da qualidade de vida. A disfunção eréctil (DE) é uma patologia com 
prevalência crescente estando sub-diagnosticada. É essencialmente uma doença vascular estando frequentemente 
associada à Diabetes Mellitus (DM), hipertensão arterial (HTA) e doença coronária (DC).  
 
Objectivos:  
Comparar 2 grupos (G) de doentes (D) com DC e DE, divididos em função da presença de antecedentes de HTA, 
em termos clínicos, analíticos, ecocardiográficos e angiográficos. Caracterizar a DE no D com HTA.  
 
Métodos:  
Análise prospectiva de 69 D do sexo masculino (idade 58.0±10.9 anos) com DC documentada por angiografia, a 
quem foi feita uma avaliação da presença e severidade de DE através do inquérito validado International Index of 
Erectile Function (IIEF-5). Excluídos D sem DE. Os D com DE (IIEF-5 ≤ 21) (n=53) foram divididos em dois G: G1 – 
D com DE e HTA (n=41) vs G2 – D com DE sem HTA (n=12).  
 
Resultados:  
Dos 69 D avaliados, 76.8% (n=53) apresentavam DE, sendo esta mais frequente nos D com antecedentes de HTA 
(77.4%vs60%; p=0.021). A tabela mostra as variáveis clínicas e analíticas que mostraram diferenças entre os dois 
G. Não houve diferenças entre os G quanto à gravidade e duração da DE; prevalência de dislipidemia, tabagismo, 
insuficiência cardíaca, AVC e doença renal crónica; níveis de hemoglobina e NT-pro-BNP. Observou-se uma 
tendência para os D do G1 terem maior número de segmentos com lesões significativas na coronariografia 
(2.44±1.40vs1.67±0.99; p=0.074), não havendo diferenças no compromisso da função sistólica global avaliada por 
ecocardiografia. Nos D com HTA e DE esta surgiu de uma forma progressiva em 73.5% dos casos; 81.1% dos D 
nunca abordou o médico sobre este problema, a maioria das vezes por vergonha. Apenas 15.8% foram medicados 
para a DE pelo seu médico assistente, enquanto 24.4% se auto-medicaram. Em 31.7% dos D com HTA, as queixas 
de DE surgiram primeiro que as manifestações de DC.  
 
Conclusões:  
A DE é muito prevalente em D com HTA e DC, talvez por estes D terem associadas várias co-morbilidades e 
estarem medicados com fármacos conhecidos pelos seus efeitos deletérios na esfera sexual. Torna-se mandatória 
uma abordagem pró-activa do médico, falando com o seu D sobre este tema. 
 

   D com DE e HTA (n=41)  D com DE sem HTA (n=12)      p  

Idade, anos               62.7±7.9                  52.7±13.7   0.031  

Diabetes Mellitus, %                  46.3                         0   0.002  

Antecedentes de doença coronária, %                  46.3                       8.3   0.020  
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Diurético em ambulatório, %                   40                       8.3   0.040  

Beta-bloqueante em ambulatório, %                 52.5                       8.3   0.007  

eDFG - MDRD - mL/min/1.73m2             79.6±27.2                  96.0±14.8   0.021  
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ID 17 - EFEITO ANTIPROTEINÚRICO DOS INIBIDORES DIRETOS DA RENINA 
 
Ferreira Morong Flavio, Martínez del Viejo Coral, Villa Juan, Robles N Roberto, Cubero JJ. 
Unidade de Hipertensão.Hospital Infanta Cristina.Badajoz.Espanha. 
 
 
 
 
OBJETIVO:  
Os inibidores diretos da renina são medicamentos de recente introdução que parecem ser capazes de reduzir a 
microalbuminuria. Seu efeito antiproteinúrico ainda não foi avaliado adequadamente. Foi avaliado sua eficácia para 
reduzir a proteinúria associados a outros bloqueantes do eixo renina – angiotensina.  
 
DESENHO E METODOS:  
Foram incluídos 55 pacientes com uma idade média de  60±11 ,  dos quais 32,7% eram mulheres e 65% 
apresentavam insuficiência renal. Todos os pacientes apresentavam proteinúria superior a 1g / dia apesar do 
tratamento combinado com IECA + ARA . Os pacientes foram dividos em 2 grupos : SUBSTITUIÇÃO ( S) , 36 
pacientes , nos quais se substituiu o IECA por Aliskireno ; TERAPIA TRIPLA ( TT) , 19 pacientes , aos quais  o 
aliskireno se acrescentou ao duplo bloqueio . O aliskireno foi usado a doses de 150-300 mg/ dia . Dos grupos 
estudados 21 pacientes do grupo S  e 16 do grupo TT realizaram a segunda visita. 
  
RESULTADOS:  
A proteinúria se reduziu somente no grupo TT aos 3 meses de seguimento: Grupo S , inicial 2,87±1,93, final 
2,69±1,52 g/dia;  Grupo TT, inicial 5,12±2,95, final 4,14±2,18 g/dia (p < 0,031, ANOVA). Não houve alterações 
estadisticamente significativas na PAS ( Grupo S,  inicial 133±13, final 135±18 mmHg; grupo TT, inicial 140±20, final 
142±17 mmHg), nem na PAD (grupo S, inicial 74±7, final 73±7 mmHg; grupo TT, inicial 75±4, final 74±7 mmHg). 
Não houve incrementos no potássio sérico nem na concentração da creatinina plasmática.O tratamento foi 
suspendido em 2 casos por piorar a função renal , ambos pertenciam ao grupo S.  
 
CONCLUSÕES:  
Os inibidores diretos da renina parecem ter capacidade antiproteinúrica quando se associam a combinação do IECA 
+ ARA. No entando, está não parece ser superior aos que estão com IECA posto que não melhoram seu efeito 
quando o substitui. 
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ID 54 - EFFECT OF A DIPEPTIDYL PEPTIDASE-4 INHIBITOR, SITAGLIPTIN, ON BLOOD PRESSURE IN AN 
ANIMAL MODEL OF TYPE 2 DIABETES WITH MODERATE HYPERTENSION 
 
Edite Teixeira de Lemos1,2, Cristina Mega1,2,3, Helena Vala2,3, Jorge Oliveira2,3, Rosa Fernandes1, Filipa 
Mascarenhas Melo1, Rui Pinto4, Patrícia Garrido1, José Sereno1, Frederico Teixeira1, Flávio Reis1 
1-Unit of Pharmacology & Experimental Therapeutics, IBILI, Medicine Faculty, Coimbra University; 2-ESAV; 3-
Educational, Technologies and Health Study Center, PIV; 4-Unit of Pharmacology and Pharmacotoxicoly,Faculty of 
Pharmacy, Lisbon University 
 
 
 
 
Introduction:  
Successful management of type 2 diabetes mellitus (T2DM) requires vigilance  to additional conditions often 
associated with hyperglycemia, including overweight or obesity, dyslipidemia and hypertension, as each of them has 
some relationship with microvascular or macrovascular complications. Because control of cardiovascular risk factors 
is as important as glucose control in T2DM, these risk factors need to be addressed. The incretin-based therapies, 
such as the dipeptidyl peptidase-4 inhibitors (DPP-4), have shown to improve glycemic control in patients with T2DM 
by prolonging the actions of incretin hormones. The effect of low doses of sitagliptin on hypertension, arterial stiffness 
and low grade chronic inflammation remains to be fully elucidated.This study aimed to evaluate the effects of 
sitagliptin on hypertension, arterial stiffness and low grade chronic inflammation in Zucker Diabetic Fatty (ZDF (fa/fa)) 
rats, an animal model of T2DM.  
 
Groups and Methods:  
Twenty weeks old diabetic obese (fa/fa) ZDF male rats were treated with vehicle or sitagliptin (10 mg/kg BW/day) 
during 6 weeks (n=8 each). 
 
The following parameters were assessed: glycaemia, HbA1c, insulin, lipidic profile; blood pressure, pulse pressure 
and inflammatory markers (C-reactive protein (CRP-hs), Interleukin-1 beta (IL-1β) and adiponectin.  
 
Results:  
Sitagliptin in diabetic ZDF rats significantly prevented the blood pressure rise (systolic and diastolic) and pulse 
pressure and thus arterial stiffness. The positive effects observed  in hemodynamic were accompanied with 
amelioration on dysglycaemia and dyslipidaemia. Sitagliptin also decreased the levels of CRP-hs and IL-1β in the 
diabetic animals; nevertheless, no significant changes on serum adiponectin contents were observed. 
 
Conclusions:  
A reduction on elevated blood pressure and on pulse pressure is associated with a significant risk reduction in 
cardiovascular death. Our work demonstrate, in an animal model, that sitagliptin, even in low doses, improves blood 
pressure and arterial stiffness, together with amelioration of low grade inflammation. These results suggest a positive 
impact on decreasing the risk of associated long-term complications of Type 2 Diabetes. The use of low doses of 
sitagliptin represents a safety profile, which should further confirm this drug as a suitable for first line therapy.  
 
Acknowledgements: The authors are very grateful to the support of Fundação Merck Sharp & Dohme. 
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ID 65 - STUDY OF C677T METHYLENE TETRAHYDROFOLATE REDUCTASE (MTHFR) POLYMORPHISM IN 
PREECLAMPSIA 
 
Manuel Bicho1,6, Andreia Matos1, Joana Ferreira1, Ana Portelinha2, Ana Sofia Cerdeira3, Jorge Braga3, Beliro 
Patrício4,5, Irene Rebelo2,5, Claudia Marinho1,6 
1-Genetic Laboratory, Centre of Endocrinology and Metabolism, Lisbon Medical School, 2-Institute for Molecular and 
Cell Biology, University of Porto, 3-Department of Obstetrics, Sto. António Hospital, Porto, 4-Department of 
Obstetrics and Gynecology, Porto Med 
 
 
 
   
Introduction:  
Methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) seems to play a role in hypertension because of its influence on 
plasma Hcy levels. Elevated plasma Hcy has been found in hypertensive patients and showed a positive correlation 
with blood pressure. It has been suggested that Hcy is involved in the promotion of platelet activation, 
hypercoagulability, oxidative stress, endothelial dysfunction, smooth muscle cell proliferation and oxidation and 
peroxidation of lipids. The T allele of the C677T MTHFR polymorphism reduces its activity and inhibits the formation 
of 5-methyltetrahydrofolate decreasing the remethylation of Hcy to methionine.  
 
Objectives:  
To associate the C677T MTHFR polymorphism with preeclampsia and to study its relation with MPO 
(mieloperoxidase), NO (nitric oxide), Nitrates and Nitrites concentrations.  
 
Materials and Methods:  
We studied 63 women with history of preenclampsia 3-6 years postpartum (PEW)-35.4±5.5 years; 26.9±4.8 Kg/m2 
and 59 controls with no history of pregnancy complications (NW)-35.0±5.6 years; 25.4±4.1 Kg/m2. C677T MTHFR 
was studied by PCR-RFLP and biochemical parameters were measured using commercial available ELISA kits. 
Statistical analysis were applied to the results and statistical significance was established for p<0.05.  
 
Results:  
Genotype frequencies of C677T MTHFR were: NW (CC=45.8%; CT=44.0%; TT=10.2%) and PEW (CC=40.4%; 
CT=56.4%; TT=3.2%) and showed no differences between the two studied groups (p=0.477) as happened with the 
distribution of MPO, NO, Nitrates and Nitrites concentrations by C677T MTHFR polymorphism in women in general 
and in PEW and NW separately.  
 
Conclusions:  
Although C677T MTHFR plays an important role in the control of MTHFR enzyme activity and this enzyme is 
involved in Hcy metabolism, in this specific population, it didn’t seem to have a direct effect in the development of 
preeclampsia. In our study, it seems to have a decrease in TT frequency among PEW. These results may be justified 
if we consider that all these women took folic acid during pregnancy and that the decrease of Hcy levels by folate is 
more effective in homozygous for allele T. 
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ID 36 - A ACTIVIDADE DA PARAOXONASE 1 COMO NOVO MARCADOR DE RISCO CARDIOMETABÓLICO EM 
DOENTES HIPERTENSOS NÃO CONTROLADOS – ESTUDO EM DIABÉTICOS TIPO 2 
 
F Mascarenhas Melo1, E Teixeira de Lemos1,2, D Marado3, F Palavra4, J Oliveira2, P Garrido1, J Sereno1, G 
Gonçalves4, A Coelho5, F Teixeira1, F Reis1 
1-Unidade de Terapêutica, IBILI, Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra; 2-Centro de Estudos em 
Educação, Tecnologias e Saúde, ESAV, IPV; 3-Serviço de Medicina, 4-Serviço de Neurologia; 5-Hospital de Dia de 
Diabetes e Metabolismo, CHC-EPE, Coimbra 
 
 
 
 
Introdução:  
A Paraoxonase 1 (PON 1) é uma enzima que se encontra ligada às HDL e que se pensa ser a responsável pelo 
efeito antioxidante e antiaterogénico destas lipoproteínas, protegendo assim contra as doenças cardiovasculares. O 
fenótipo da PON 1 tem sido estudado em populações de alto risco cardiovascular, como doentes diabéticos tipo 2, 
mas a sua relação com os níveis de pressão arterial não está ainda esclarecida. O presente trabalho tem como 
objectivo relacionar a actividade da PON 1 com o não controlo dos níveis de pressão arterial, em doentes de alto 
risco cardiometabólico. 
 
População e Métodos:  
Foram avaliados 2 grupos de indivíduos: Controlo (n=92) e Diabéticos (n=76). Após consentimento informado, foram 
obtidos os seguintes dados: antropométricos (IMC, perímetro abdominal), pressões arteriais, hábitos alimentares, 
tabágicos e de exercício físico, medicação e patologias associadas. Foram ainda colhidas amostras de sangue para 
quantificação de: Glicemia, HbA1c, c-Total, c-HDL, c-LDL, TGs, Actividade da PON1 (em nmol 
pnitrophenol/mL/min), Ác. Úrico, PCR-hs e estado redox (malondialdeído e actividade antioxidante total). Os 
resultados foram expressos em médias ± e.p.m. e as diferenças significativas obtidas através de ANOVA / LSD teste 
(P<0,05 foi considerado estatisticamente significativo).  
 
Resultados:  
Na população total (n=168), incluindo o grupo controlo e o grupo de diabéticos, verificou-se uma correlação 
relevante e directa entre a actividade da PON 1 e os valores de c-HDL e indirecta com o IMC, perímetro abdominal, 
TGs, glicemia, HbA1c, ácido úrico e PCR-hs. No grupo de diabéticos, os marcadores de obesidade (IMC e perímetro 
abdominal), glucídicos (glicemia e HbA1c), inflamatórios (ácido úrico e PCR-hs) e lipídicos (triglicerídeos) estavam 
aumentados, enquanto a actividade da PON 1 se encontrava diminuída (197.03±15.36; P<0.05), comparativamente 
ao grupo controlo (PON-1: 341.10±13.39). 
 
Para além disso, verificou-se que o grupo de diabéticos sujeito a uma terapêutica com anti-hipertensores, 
apresentava valores mais elevados de pressão arterial sistólica (137,79±3,34 mmHg) e diastólica (72,81±1,79 
mmHg) e menores de actividade da PON 1 (192,24±16,53) quando comparados com o grupo de diabéticos sem 
toma de anti-hipertensores (PAS: 119,29±4,33mmHg; PAS: 72,24±2,92mmHg; Actividade da PON 1: 210,43±38,40).  
 
Conclusões:  
Este estudo demonstra que a actividade da PON 1 está significativamente reduzida no grupo de diabéticos tipo 2, o 
que está directamente relacionado com um perfil típico de risco cardiovascular, incluindo obesidade, hiperglicemia, 
dislipidemia e inflamação. Mais ainda, conclui-se que a terapêutica anti-hipertensora no grupo de diabéticos não 
está a ser totalmente eficaz, o que se associa a uma redução da actividade da PON 1, sugerindo que esta possa vir 
a ser considerada como um novo marcador de risco cardiovascular em doentes hipertensos mal controlados. 
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ID 32 - A VARIANTE GENÉTICA C825T DA SUBUNIDADE BETA3 DA PROTEÍNA G NÃO INFLUENCIA O 
APARECIMENTO DE INSULINORESISTÊNCIA NUMA POPULAÇÃO DA ILHA DA MADEIRA 
 
Sousa, A.C, Balza, P., Karamanou, S., Góis, T., Nóbrega, L., Ornelas, M., Guerra, G., Freitas, S., Henriques, 
E.,Ornelas, I., Araújo, J.J., Brehm, A., Palma dos Reis, R., Mendonça, M.I. 
Hospital Central do Funchal - Unidade de Investigação 
 
 
 
 
A síndrome metabólica (SPM) é uma entidade de prevalência crescente nas sociedades desenvolvidas e comporta 
um risco cardiovascular acrescido. O polimorfismo da proteína G subunidade Beta3 (GNBeta3 C825T), tem 3 
genótipos (CC, CT, TT), o TT induz a uma proteína alterada.  
 
Há referências contraditórias de que a eficiência da proteína G no tecido adiposo e hepático poderá estar 
relacionada com hiperinsulinemia, com comprometimento da tolerância à glicose e com a resistência à insulina.  
 
Objectivo:  
pretendemos avaliar se a variante genética C825T da subunidade Beta3 da Proteína G se associa com o 
aparecimento de SPM numa população da Região Autónoma da Madeira.  
 
Material e Métodos:  
Estudo de caso controlo em que avaliámos 813 indivíduos de raça caucasiana (413 homens e 400 mulheres), 
distribuídos em dois grupos consoante tinha ou não SPM. Considerou-se SPM, segundo os critérios da IDF 2005 
quando os indivíduos tinham obesidade central (>=102 cm no homem e >=88 cm na mulher) associado a 2 dos 
seguintes critérios: triglicéridos >150 mg/dl (ou terapêutica para hipertrigliceridemia), HDL <40 mg/dl no homem ou 
<50 mg/dl na mulher ou (ou terapêutica para a dislipedemia); pressão sistólica >=130 mmHg ou diastólica >=85 
mmHg ou medicação anti-hipertensiva e Glicemia em jejum >100 mg/dl ou uso de anti-diabéticos. Avaliámos nos 
dois grupos os genótipos da subunidade Beta3 da Proteína G.  
 
Efectuámos análise bioquímica e genética a todos os indivíduos. Todas as variáveis contínuas são apresentadas 
pela respectiva média +/- Desvio Padrão (DP). A comparação entre os grupos nas variáveis quantitativas foi 
efectuada pelo T de Student para amostras independentes e as variáveis qualitativas foram avaliadas pelo teste Chi-
squared. Foram calculados o ODDS ratio e os intervalos de confiança de 95%. A análise estatística foi efectuada no 
software estatístico SPSS Windows versão 14.0 e usou-se como limiar de significância o valor de p<0,05.  
 
Resultados:  
No nosso estudo o polimorfismo da Proteína G subunidade Beta3 não está associado ao aparecimento de SPM. 
Calculado a frequência alélica concluímos que o alelo T não se correlacionou com o aparecimento de SPM na nossa 
população.  
 
Conclusões:  
Ao contrário do descrito noutras populações, no presente trabalho o genótipo TT do polimorfismo C825T da 
subunidade Beta3 da Proteína G não se relacionou com SPM.  
 
Este trabalho sugere que, pelo menos nos doentes estudados, a SPM esteja mais relacionada com hábitos e 
comportamentos do que com uma componente genética ligada ao polimorfismo da Proteína G. 
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ID 43 - ANÁLISE DESCRITIVA DA TERAPÊUTICA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL, NA POPULAÇÃO DO 
LUMIAR 
 
Pedro Serrão Colaço, Liliana Aranha, Anabela Graça 
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa 
 
 
 
 
Um dos principais factores de risco modificável para o desenvolvimento de Doenças Cardiovasculares, responsáveis 
por elevadas taxas de morbilidade e mortalidade na população em geral, é a Hipertensão Arterial (HTA). O presente 
estudo de caso determina a prevalência de HTA na população utente de uma Farmácia Comunitária da região de 
Lisboa e Vale do Tejo, e caracteriza a utilização das diferentes terapêuticas anti-hipertensivas (medicamentos e/ou 
suplementos alimentares) por grupo etário e por género. 
 
Os 160 utentes da amostra foram identificados, numa 1.ª fase, de forma aleatória (foi solicitada a participação ao 
segundo de cada três utentes atendidos na farmácia) e, numa 2.ª fase, através de um processo de amostragem por 
quotas, definidas com base nos Censos 2001, de forma a obter-se uma amostra representativa da população do 
Lumiar. A recolha de dados decorreu entre Janeiro e Maio de 2010. A população de estudo – residente na freguesia 
do Lumiar e com diagnóstico confirmado de HTA - forneceu informações sobre características demográficas, 
terapêutica anti-hipertensiva actual e alterações recentes à mesma, e ainda sobre a utilização de terapêuticas 
alternativas para controlo dos valores tensionais. 
 
Foi determinada uma prevalência de HTA auto-referida de 38,8%, numa população maioritariamente do género 
feminino e com idade média de 43,81 +/- 17,158. Verificou-se um aumento da prevalência de HTA com a idade, com 
maior prevalência no género feminino Todos os indivíduos que referiram ter HTA tinham um regime terapêutico 
instituído à base de medicamentos anti-hipertensores de diferentes classes, com maior prevalência para os 
Diuréticos Tiazídicos (75,4%). Verificou-se uma correlação positiva moderada (ρ = 0,587) entre o aumento da idade 
e o número de classes anti-hipertensoras utilizadas. Constatou-se, ainda, que 30,6% dos indivíduos estavam em 
regime de monoterapia. A percentagem de indivíduos que referiu ter tomado suplementos alimentares para a HTA 
foi nula, tendo a maior parte dos inquiridos (41,94%) afirmado que não o fazia por a medicação ser suficiente para 
controlar os valores de Pressão Arterial. 
 
Os dados obtidos sugerem a utilização racional dos medicamentos anti-hipertensores e a reduzida expressão dos 
suplementos alimentares no contexto do tratamento da HTA. Tendo o valor de prevalência de HTA determinado sido 
superior ao estimado noutros países, parece-nos que a intervenção necessária continua a passar pela promoção de 
saúde através da realização de rastreios e campanhas de prevenção, que apelem aos estilos de vida saudável, e, 
acima de tudo, promovam a consciencialização e capacitação dos cidadãos para um papel mais activo na sua 
saúde. 
 
Palavras-chave: Hipertensão Arterial, Prevalência, Tratamento Farmacológico, Suplementos Alimentares. 
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ID 99 - CALCIFICAÇÃO VALVULAR CARDÍACA NA INSUFICIÊNCIA RENAL CRÓNICA TERMINAL: 
AVALIAÇÃO DOS FACTORES DE RISCO 
 
Ana Pinho, Anabela Malho, Ana Cabrita, Carlos Carneiro, Isabel Pinto, Idalécio Bernardo, Pedro Leão 
Serviço Nefrologia, Hospital de Faro 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO: 
A prevalência de calcificação valvular cardíaca (CVC) é elevada nos doentes em diálise, evoluindo rapidamente da 
forma subclínica para disfunção grave. Vários factores têm sido implicados na sua patogénese e estudos recentes 
demonstraram que a deficiência de Vitamina D aumenta o risco de calcificação cardiovascular, contribuindo para a 
maior morbimortalidade neste grupo de doentes.  
 
OBJECTIVO:  
Pretendemos avaliar a prevalência de CVC numa população com insuficiência renal crónica terminal (IRCT), com 
identificação dos eventuais factores de risco, nomeadamente a pressão de pulso (PP) e os níveis séricos de 
Vitamina D.  
 
MÉTODOS:  
Foram avaliados os dados clinico-laboratoriais de doentes em diálise, após amostragem do tipo aleatório simples e 
cálculo do tamanho da amostra apropriado. Constituíram critérios de exclusão: doença aguda nos últimos 3 meses e 
tempo em diálise inferior a 1 mês. O diagnóstico de CVC foi realizado por Ecocardiografia bidimensional e 
procedemos ao registo de vários parâmetros clínicos e laboratoriais. O doseamento da 25–HidroxivitaminaD (25-
OH-D) foi efectuado por Imuno-ensaio. A significância da diferença entre os doseamentos de 25-OH-D e PP para 
doentes em diálise com CVC vs sem CVC, foi avaliada com o teste t-Student para amostras independentes. Os 
pressupostos deste método estatístico, nomeadamente as normalidade das distribuições e a homogeneidade nos 
dois grupos para as duas variáveis independentes foram avaliados respectivamente, com o teste de Kolmogonov-
Smirnov com correcção de Lilliefors e com teste de Levene. Foram consideradas estatisticamente significativas as 
diferenças entre médias cujo p-value do teste foi <0,05.  
 
RESULTADOS:  
Foram incluídos 63 doentes (39 homens, 24 mulheres),13 diabéticos (20,6%), com idade média de 66 ± 15 anos e 
tempo médio de diálise de 40 ± 34 meses. A CVC ocorreu em 28 doentes (44%), sendo mitral em 30% e aórtica em 
25,4% dos doentes. A calcificação de ambas as válvulas ocorreu em 14% dos casos. Os valores médios de Cálcio 
total (Ca) e de 25-OH-D foram 8,7 ± 0,7 mg/dl e 19,6 ± 8,3 ng/ml, respectivamente. A idade e a PP foram significa-
tivamente superiores nos doentes com CVC (73,6±9,8vs 59,6±15,4,p=0,0001; 72,6±21vs 57,5±19,4,p=0,005).Os 
doentes com CVC apresentaram níveis séricos significativamente mais elevados de Ca (8,9±0,6vs8,4±0,7,p=0,008) 
e níveis séricos significativamente inferiores de 25-OH-D (17,45±7vs21,6±8,p=0,04).  
 
CONCLUSÕES:  
O nosso estudo confirmou a elevada prevalência de CVC em doentes com IRCT. Dos factores de risco 
tradicionalmente descritos apenas a idade e a calcémia se associaram significativamente com a CVC. A deficiência 
de vitamina D e os valores mais elevados de PP nos nossos doentes com CVC, sugere que outros factores poderão 
estar implicados na patogenia da calcificação cardíaca, sendo a sua identificação primordial para reduzir a 
morbilidade e mortalidade cardiovascular nos doentes com IRCT. 
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ID 80 - COARTAÇÃO DA AORTA: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO 
 
Liliana Sousa, Sofia Baía, Ana Abreu 
UCSP Barão do Corvo, USF Fânzeres, UCSP S. Mamede 
 
 
 
 
Introdução:  
A Coartação da Aorta (CA) constitui 6 a 8% de todas as cardiopatias congénitas. As manifestações clínicas variam 
nos diferentes grupos etários, embora a maioria dos doentes sejam assintomáticos. Na idade adulta a hipertensão 
(HTA) é o sinal clássico. 
 
O Médico de Família pode desempenhar um papel crucial no diagnóstico precoce desta patologia. 
 
Descrição do caso:  
Mulher de 49 anos com antecedentes de HTA desde os 18 anos, laqueação tubar, neoplasia mamária esquerda, 
gastrite e dislipidemia. 
 
Em 1995, é referenciada à consulta de Medicina por HTA mal controlada e refractária à medicação. Ao exame 
objectivo apresentava tensão arterial (TA): 156/90 mmHg e reforço S2 com sopro sistólico aórtico grau II/VI. Do 
estudo inicial destaca-se a radiografia pulmonar com ligeira procidência do arco aórtico e parede ventricular 
esquerda e electrocardiograma com discreta alteração do segmento ST. É suspenso o contraceptivo oral e teve alta 
medicada com Nifedipina 30 mg. 
 
Em Abril de 2009, recorre à Urgência por isquemia aguda do membro superior (MS) esquerdo. No internamento 
realizou Ecocardiograma que evidenciou estenose aórtica severa com depressão ligeira da função do ventrículo 
esquerdo. Foi referenciada à consulta de Cardiologia, onde foi proposta valvuloplastia aórtica. Efectuou cateterismo 
cardíaco que revelou coartação do arco aórtico, confirmado por AngioTAC. Na sequência deste achado, mediu-se a 
TA nos MS e membro inferior (MI) direitos com obtenção dos valores de 185/91 e 110/78 mmHg, respectivamente. 
 
Discussão: Segundo guidelines da American College of Cardiology/American Heart Association, deve ser efectuada 
a palpação simultânea dos pulsos braquial e femoral e a medição da TA nos MS e MI em todos os pacientes 
hipertensos. 
 
Este caso realça a importância de como um acto simples pode permitir uma orientação diagnóstica precoce e uma 
referenciação atempada com francos benefícios para o doente. 
 
Palavras-chave: coartação da aorta, hipertensão, tensão arterial: a propósito de um caso clínico. 
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ID 41 - CONTROLO TENSIONAL NA CONSULTA DE RISCO VASCULAR 
 
R. Bagina, C. Baeta 
Serviço de Medicina Interna - ULSNA/EPE - Portalegre 
 
 
 
 
Objectivos  
Analisar a população hipertensa seguida na Consulta de Risco Vascular, identificando os seus principais factores e 
marcadores de risco, complicações e terapêutica.  
 
Material  
Foram estudados 223 doentes da Consulta de Risco Vascular, dos quais 62% são hipertensos. Estes doentes 
apresentaram uma idade média de 66,3 anos; 78,41% género masculino e 21,59% género feminino.  
 
Métodos  
Análise da base de dados da consulta, estudando comorbilidades, variáveis antropométricas, perfil laboratorial e 
terapêutica instituída em doentes hipertensos.  
 
Resultados  
71,9 % dos hipertensos apresentaram eventos vasculares; 45% Diabéticos; 44,6% Dislipidémicos; 10,8% HVE; 
6,5% ICC; 2,9% Tabagismo; TAS 138,1 mmHg; TAD 78,5 mmHg; IMC 28 kg/m2; PA 100,1 cm; Ureia 43,3 mg%; 
Creatinina 0,96 mg%; ColT: 164,9 mg%; HDL 46,1 mg%; LDL 91,3 mg%; TG 145,9 mg%.  
 
Diabéticos: TAS 137 mmHg; TAD 76 mmHg; IMC 28 kg/m2; PA 99 cm; Ureia 45 mg%; Creatinina 1 mg%; ColT 152 
mg%; HDL 46 mg%; LDL 81 mg%; TG 131 mg%.  
 
Dislipidémicos: TAS 139 mmHg; TAD 81 mmHg; IMC 28,8  kg/m2; PA 101,7 cm;  ColT 175 mg%; HDL 45,7 mg%; 
LDL 97,4 mg%; TG 169 mg%.  
 
Terapêutica: AAP 89,9%, 13,7% 1 AHT, 41,7% 2 AHT, 23,7% 3 AHT, 15,1% 4 AHT, 85,6% Estatinas, 38,1 PTCA + 
Stent, 15,8% ByPass-AC.  
 
Conclusões 
1.     Verifica-se uma elevada percentagem de doentes em prevenção secundária, que se atribui às características 
de referenciação da consulta;  
2.     Verificou-se um controlo tensional bom, incluindo nos doentes diabéticos;  
3.     Verificou-se um bom controlo do perfil lipídico, sendo este mais significativo nos doentes diabéticos;  
4.     No que se refere à terapêutica anti-hipertensora, destaca-se que 86,3% dos doentes fazem associação de 2 ou 
mais fármacos e 15,1% de 4 fármacos. 
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ID 89 - DOR TORÁCICA NOS HIPERTENSOS: QUAL A MELHOR ABORDAGEM DIAGNÓSTICA? 
 
Bruno Piçarra, Ana Rita Santos, Ana Filipa Damásio, Renato Fernandes, Pedro Dionísio, Pedro Semedo, Agostinho 
Caeiro, Rui Soares, António Jara, Manuel Trinca 
Hospital do Espírito Santo – Évora 
 
 
 
 
Introdução:  
O esclarecimento etiológico da dor torácica constitui um dos principais desafios diagnósticos com que se deparam 
os médicos. A escolha adequada dos meios complementares de diagnóstico é fundamental para a correcta decisão 
clínica.  
 
Objectivo:  
Determinar qual a melhor estratégia diagnóstica convencional (prova de esforço ou cintigrafia de perfusão 
miocárdica) na estratificação de risco cardiovascular em doentes hipertensos com dor torácica e sem história prévia 
de doença coronária.  
 
População e métodos:  
Nos últimos 15 meses, foram referenciados ao nosso centro 197 doentes sem história conhecida de doença 
coronária para realização de coronariografia por prova de isquémia positiva efectuada para esclarecimento de dor 
torácica. Destes 144 (73,1%) tinham antecedentes de hipertensão arterial, tendo-se estabelecido entre estes 2 
grupos: grupo 1 – 67 doentes (46,5%) que realizaram prova de esforço (PE) e grupo 2 – 77 (53,5%) doentes que 
realizaram cintigrafia de perfusão miocárdica (CPM). Foram analisados os factores de risco cardiovasculares 
(FRCV) e o resultado das coronariografias efectuadas. Definiu-se como lesões coronárias significativas, a presença 
de estenose luminal ≥ 70%.  
 
Resultados:  
As características demográficas foram semelhantes entre ambos os grupos (grupo1: idade média – 66,4 ± 10.4 
anos; sexo masculino - 53,5% vs grupo 2: idade média - 64,1 ± 9,5 anos; sexo masculino – 44,2%, p=ns). Em 
relação aos FRCV, a presença de dislipidémia foi o factor de risco mais frequentemente encontrado em ambos os 
grupos (grupo 1: 59,7%; grupo 2: 51,9%, p=ns), não se verificando diferenças estatisticamente significativas nos 
restantes FRCV (Grupo 1: Diabetes Mellitus – 29,9%; Tabagismo: 13,4% e Grupo 2: Diabetes Mellitus – 29,9%; 
Tabagismo: 16,9%). No que respeita ao resultado da coronariografia, verificou-se uma elevada percentagem de 
coronárias sem lesões angiograficamente aparentes em ambos os grupos (grupo 1: 35,8% vs grupo 2: 49,4%, 
p=ns), não se constatando diferenças entre o número de vasos com lesões coronárias significativas entre os 2 
grupos.  
 
Conclusões:  
A presença de testes de isquémia positivos com coronárias sem lesões angiograficamente aparentes é frequente 
nos doentes submetidos a coronariografia. A presença de falsos positivos dos meios complementares de 
diagnóstico reforça a necessidade de avaliar a probabilidade pré-teste para cada doente. Pelos seus custos 
económicos, a realização de PE continua a ser um método de diagnóstico útil na estratificação do risco em doentes 
hipertensos com dor torácica. 
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ID 91 - EFEITOS DO ENVELHECIMENTO NA PRESSÃO ARTERIAL AVALIADA INVASIVAMENTE EM 
DOENTES DIABÉTICOS 
 
Bruno Piçarra, Ana Rita Santos, Ana Filipa Damásio, Ângela Bento, Margarida, Renato Fernandes, Pedro Dionísio, 
Pedro Semedo, António Jara, Manuel Trinca 
Hospital do Espírito Santo – Évora 
 
 
 
 
Introdução:  
Os resultados benéficos evidenciados por alguns anti-hipertensores na redução da pressão arterial central têm vindo 
a salientar o papel desta na estratificação prognóstica dos doentes (D) hipertensos. Nos diabéticos, os efeitos do 
envelhecimento sobre a parede arterial e a sua tradução nos valores de pressão arterial (PA) ainda não se 
encontram bem caracterizados.  
 
Objectivo:  
Avaliar quais os efeitos do envelhecimento na PA e pressão de pulso (PP) em doentes diabéticos, quando esta é 
avaliada de forma invasiva.  
 
População e métodos:  
Nos últimos 15 meses, foram referenciados ao nosso centro 102 D diabéticos para realização de coronariografia 
electiva para esclarecimento diagnóstico de dor torácica. No momento da coronariografia, registaram-se de forma 
invasiva, os valores da PA. A PP foi calculada como a diferença entre a PA sistólica e a PA diastólica.  
 
Constituíram-se 3 grupos em função da idade dos D: Grupo 1 – D entre os 50 e 59 anos (N=17D); Grupo 2 – D entre 
60 e 69 anos (N=36D); Grupo 3 – D entre os 70 e os 80 anos (N=35D). Comparou-se a PA e PP entre todos os 
grupos.  
 
Resultados:  
O grupo 1 apresentou as seguintes pressões: PA sistólica – 134,9±22,2mmHg; PA diastólica – 77,2±13,1mmHg; PP: 
55,6±22,5mmHg. As pressões do grupo 2 foram as seguintes: PA sistólica – 141,9±24,5 mmHg; PA diastólica – 
73,5±8,5mmHg; PP – 68,4±25,1mmHg. Relativamente ao grupo 3 foram registadas as seguintes pressões: PA 
sistólica: 155,1±32,4mmHg; PA diastólica – 77,9±16,0; PP – 77,1±28,4mmHg. A comparação entre os vários grupos 
revelou um aumento progressivo da PA sistólica e da PP com o aumento da idade atingindo significância estatística 
entre o grupo 1 e o grupo 3 (PA sistólica:134,9±22,2 vs 155,1±32,4mmHg, p=0,02; PP: 55,6±22,5 vs 
77,1±28,4mmHg, p=0,009). Não se registaram diferenças significativas em relação à PAC diastólica.  
 
Conclusões:  
Nos diabéticos, verifica-se um aumento progressivo da PA sistólica e da PP com a idade. O envelhecimento não 
parece influenciar a PA diastólica nos diabéticos. 
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ID 9 - EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA DA ARTÉRIA RENAL CAUSADOR DE HIPERTENSÃO 
RENOVASCULAR 
 
J.E.Neves Costa, Bárbara Picado,Olga Pereira, Isa Agudo 
Consulta de Hipertensão do Hospital de Curry Cabral,Lisboa. 
 
 
 
 
Introdução:  
A presença de um aneurisma na artéria renal é uma das causas de hipertensão renovascular. É uma entidade 
patológica rara (incidência de 0,01% com base em estudos de autópsia). 85% destes aneurismas são 
extraparenquimatosos. 15% são intraparenquimatosos. Diagnosticam-se com base em critérios clínicos, analíticos, e 
imagiológicos.  
 
Material e métodos:  
Os autores apresentam um caso de doente do sexo feminino, caucasiana, 61 anos, seguida na Consulta de 
Hipertensão por subidas bruscas, sintomáticas, da pressão arterial, durante o dia, seguidas por descidas para 
valores tensionais normais a normais-altos.  MAPA em 2007 revelou valores de P.A. até 205/139 mmHg. Ecografia 
renal revelou apenas um pequeno quisto cortical no rim direito. Exames analíticos ( endocrinológicos, metanefrinas 
e normetanefrinas urinárias, potássio sérico, e rotinas em geral) apenas permitiram a detecção de colesterol sérico 
elevado. TC supra-renal em 2008 identificou um discreto espessamento do braço interno da supra-renal esquerda, 
esboçando bosseladura do contorno, sem nódulo detectável. Sob medicação com Amlodipina 5, Carvedilol 25, 
Captopril 25 em SOS, registou um melhor controle da P.A., mantendo no entanto picos diários até 170/100 mmHg, 
com valores tensionais nocturnos normais. Medicada ainda com Sinvastatina 20, Aspegic 100, Diazepam 5. Angio 
RM no final de 2008 revelou a presença de um aneurisma de 10 mm na artéria renal esquerda, na proximidade do 
hilo renal. Arteriografia renal confirma a presença do aneurisma. Grande relutância da doente em se submeter a 
reparação cirúrgica do aneurisma, todo o ano de 2009. Mas aceita por fim que se efectue embolização do 
aneurisma. Em Abril 2010 efectiva-se embolização do território vascular referido, com micromolas ("coils"). Sem 
problemas. Como sequela a doente referirá lombalgia (posicional) à esquerda. Deixou de ter instabilidade tensional 
e picos hipertensivos. MAPA em Julho 2010 (ainda sob medicação com Amlodipina 5 e Carvedilol 25) revela valores 
normais de pressão arterial. Angio TC de controle confirma oclusão do aneurisma com preservação da circulação 
renal.  
 
Resultados e conclusões:  
A embolização com micromolas de um aneurisma numa artéria renal pode ser um processo eficiente e seguro de 
(potencialmente) curar uma hipertensão arterial renovascular causada por um aneurisma na artéria renal. 
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ID 16 - HIPERPARATIROIDISMO PRIMÁRIO COMO CAUSA DE HIPERTENSÃO SECUNDÁRIA – CASO 
CLÍNICO 
 
Mafalda Santos, Juliana Silva, Teresa Maria Rodrigues 
Hospital de Santarém 
 
 
 
 
Introdução  
O hiperparatiroidismo primário (HPP) é uma endocrinopatia complexa que envolve o metabolismo do cálcio e a 
secreção inapropriada da hormona pelas glândulas paratiroideias. A proporção de casos assintomáticos ou com 
sintomas atípicos é crescente. Afecta habitualmente mulheres idosas, no entanto pode surgir antes dos 30 anos, 
com incidência aumentada de doença multiglandular (36%) e carcinoma (5%).  
 
O hiperparatiroidismo causa hipercalcémia. Um dos sintomas cardiovasculares que pode indicar hipercalcémia é a 
hipertensão arterial (HTA). Os autores relatam um caso de HTA associada a HPP, num doente com 16 anos 
referenciado à consulta de HTA e Risco Cardiovascular (RCV).  
 
Caso Clínico  
Adolescente de 16 anos de idade, do sexo masculino, com o diagnóstico de HTA desde os 13 anos associada a 
hipercalcémia e litíase renal, referenciado à consulta. Na primeira consulta apresentava valores de pressão arterial 
(PA) dentro da normalidade sob terapêutica com enalapril e um exame objectivo sem alterações. Foram pedidos 
exames complementares de diagnóstico que confirmaram hipercalcémia (12,3mg/dL), hipofosfatémia (1,5mg/dL), 
hipoalbuminémia (3,57g/dL), elevação da fosfatase alcalina (202U/L), função tiroideia normal, elevação marcada da 
PTH (351,2pg/mL), hipercalciúria (411mg/dia), microalbuminúria (66,6mg/dia) e litíase renal. Perante isto foi 
colocada a hipótese de HPP. Apresentava MAPA sem controlo sistodiastólico da PA sob terapêutica e hipertrofia 
ventricular esquerda documentada no electrocardiograma com ecocardiograma normal. O doente realizou ainda 
RMN cervical que não revelou alterações e TC cerebral que revelou osteopénia. Foi optimizada terapêutica 
antihipertensora e iniciou bifosfonatos. Actualmente com melhor controlo tensional, aguarda resultado de cintigrafia 
cervical para localizar eventual adenoma e DEXA para determinar o grau de osteopénia.  
 
Discussão/ Conclusão  
O HPP é uma das causas mais comuns de hipercalcémia e deve considerar-se em doentes com elevação das 
concentrações de cálcio. O diagnóstico a maioria das vezes é tardio pelos sintomas clínicos atípicos. Existem duas 
abordagens terapêuticas nestes doentes, a cirurgia e a terapêutica médica. A abordagem cirúrgica é o único 
tratamento radical para a doença e a abordagem médica previne a morbilidade associada. No caso em discussão a 
abordagem cirúrgica, dado a esperança de vida pela idade do doente, poderá ser a opção a seguir associada já à 
terapêutica de comorbilidades, nomeadamente a hipertensão arterial com lesão de órgão alvo potencialmente 
reversível.  
 
O reconhecimento desta entidade clínica é essencial para o diagnóstico correcto e atempado e no contexto de 
hipertensão arterial associada a litíase renal não deve ser esquecida. 
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ID 90 - HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS – QUAL O PERFIL ANGIOGRÁFICO DOS 
HIPERTENSOS DIABÉTICOS? 
 
Bruno Piçarra, Ana Rita Santos, Ana Filipa Damásio, Renato Fernandes, Pedro Dionísio, Pedro Semedo, 
Agostinho Caeiro, Rui Soares, António Jara, Manuel Trinca 
Hospital do Espírito Santo – Évora 
 
 
 
 
Introdução:  
A doença coronária resulta da interacção de múltiplos factores de risco cardiovascular (FRVC). A presença 
simultânea de vários destes FRCV pode acelerar e potenciar o fenómeno aterosclerótico. Objectivo: Determinar qual 
a influência da presença de Diabetes Mellitus (DM) na extensão da doença coronária em doentes hipertensos com 
Síndrome Coronário Agudo (SCA).  
 
População e métodos:  
Nos últimos 15 meses, foram submetidos, no nosso centro, 341 doentes a coronariografia por SCA. Destes 239 
(71,7%), apresentavam história Hipertensão Arterial (HTA) e entre estes 87 tinham DM. Estabeleceram-se 2 grupos: 
Grupo 1 – Doentes com HTA e DM (36,4%) e o Grupo 2 – Doentes com HTA e sem DM (63,6%). Comparou-se a 
apresentação clínica do SCA, o tipo e número de vasos com estenose luminal significativa definida como estenose ≥ 
50% do Tronco Comum e estenose ≥ 70% dos restantes vasos coronários.  
 
Resultados:  
As características demográficas foram semelhantes em ambos os grupos (grupo1: idade média – 68,9 ± 10 anos; 
sexo masculino – 64,4% vs grupo 2: idade média – 68,1 ± 11,9 anos; sexo masculino – 70,3%, p=ns). O Enfarte 
Agudo do Miocárdio sem elevação do segmento ST foi a apresentação clínica mais frequente em ambos os grupos 
(grupo 1: 62,2% e grupo 2: 57,9%, p=ns), não se verificando diferenças estatisticamente significativas nas restantes 
apresentações clínicas. No que respeita ao resultado da coronariografia, verificou-se que: os doentes hipertensos e 
diabéticos (grupo 1) apresentaram maior prevalência de lesões significativas do Tronco Comum que os doentes 
hipertensos não diabéticos (grupo 2) (13,8% vs 5,2%, p=0,04), não se registando diferenças com significado 
estatístico quanto ao número de vasos com estenose significativas.  
 
Conclusões:  
Na nossa população, a presença de DM em doentes hipertensos associa-se a uma maior prevalência de lesões 
significativas do Tronco Comum, mas não no número de vasos com lesão. 
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ID 84 - HIPERTENSÃO RENOVASCULAR E ANEURISMA DA ARTÉRIA RENAL – TRATAMENTO 
ENDOVASCULAR COM STENT RECOBERTO 
 
Nadia Moreira (1), Mariano Pego (1), Vítor Carvalheiro (2), Alfredo Gil Agostinho (2), Paulo Donato (2), João Pego 
(3), Mª João Ferreira (1), Luís Providência (1) 
1- Serviço Cardiologia dos HUC; 2- Serviço de Imagiologia dos HUC; 3- Serviço de Patologia Clínica dos HUC 
 
 
 
 
Introdução:  
A hipertensão arterial (HTA) é o factor de risco cardiovascular mais prevalente e que continua precariamente 
controlado. Não obstante a lista de causas de HTA ser muito longa, em cerca de 90% dos casos a etiologia é 
desconhecida. Porém, a prevalência da HTA secundária tem vindo a aumentar com a melhoria dos métodos de 
diagnóstico. O aneurisma da artéria renal (AAR) encontra-se em 0,3 a 0,7% das autópsias e em pouco mais de 1% 
das arteriografias renais. Associa-se a HTA em mais de 70% dos casos.   
 
Descrição:  
Doente de 23 anos, sexo masculino, caucasiano, com o diagnóstico de HTA há 3 anos. Sem outros antecedentes 
pessoais ou familiares relevantes. Realizou Monitorização Ambulatória da Pressão Arterial (MAPA) que identificou 
HTA estádio I (TA média diurna = 156/87 mmHg). Prosseguiu-se com o estudo hormonal e imagiológico diagnóstico 
da sua HTA. Da investigação efectuada obteve-se positividade para HTA renovascular com o Teste do Captopril. Na 
sequência deste resultado, realizou angiografia renal, que revelou duas artérias renais bilateralmente, e à direita, na 
dependência da artéria inferior, 3 aneurismas saculares. Com o objectivo de prevenir a expansão e a ruptura do 
aneurisma e tratar a HTA procedeu-se ao tratamento dos aneurismas com a colocação de um stent recoberto 6x22 
mm, obtendo-se com sucesso a exclusão dos aneurismas. Foi medicado com dupla antiagregação plaquetar. Um 
mês após o procedimento o doente encontra-se assintomático e com redução dos valores tensionais sem 
terapêutica antihipertensora.  
 
Discussão:  
A abordagem endovascular tem demonstrado segurança e efectividade no tratamento de pacientes seleccionados 
com hipertensão renovascular. Devido à baixa mortalidade e morbilidade relacionadas com o procedimento, as 
intervenções renais percutâneas têm sido incorporadas na prática comum apesar da falta de evidência em estudos 
prospectivos comparativos para suportar a sua eficácia a longo termo. Os casos descritos apontam para bom 
prognóstico em termos de controlo da HTA e exclusão do aneurisma. Aguarda-se um maior período de follow-up 
para avaliar os resultados desta intervenção terapêutica, não obstante os efeitos favoráveis até agora obtidos.  
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ID 38 - HIPERTENSÃO SECUNDÁRIA AO DASATINIB 
 
Sofia Sapeta Dias, Mariana Faria, Conceição Lopes, Maria João Gomes 
Centro Hospitalar Lisboa Norte - Hospital Santa Maria 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO:  
A HTA secundária corresponde a menos de 10% dos casos de HTA mas é alvo de grande interesse pela 
possibilidade de cura. De entre as várias causas de HTA secundária, os fármacos são, na maioria das vezes, a mais 
facilmente modificável. 
 
CASO CLÍNICO:  
Descreve-se o caso de um homem de 50 anos, com Leucemia Mielóide Crónica (LMC) diagnosticada em 2005, até 
então normotenso. Por recidiva da LCM sob Imatinib foi medicado com Dasatinib (100 mg qd) e posteriormente 
enviado à Consulta de HTA com “rash” cutâneo, edema generalizado e elevação dos valores tensionais 
(210/110mmHg). 
 
O Dasatinib é um inibidor da tirosina-cinase utilizado no tratamento da LMC e noutras doenças cromossoma 
Filadélfia positivas. Como efeitos adversos mais frequentes conta-se a mielossupressão e a retenção de fluidos, 
esta atribuível à inibição do factor de crescimento derivado das plaquetas, embora sejam sugeridos mecanismos 
imunológicos. A HTA secundária ao fármaco parece estar relacionada com a retenção de fluidos e pode estar 
presente em 1-10% dos casos. 
 
No nosso caso, considerou-se HTA secundária ao Dasatinib e, dada a impossibilidade de suspender este fármaco, 
tratou-se com Enalapril 20 mg (bid), com normalização dos valores tensionais e resolução do edema; confirmou-se 
reacção cutânea adversa ao anti-neoplásico. As opções terapêuticas foram limitadas pelas interacções 
medicamentosas, uma vez que o Dasatinib é metabolizado pelo CYP3A4.  
 
CONCLUSÃO:  
O Dasatinib não está geralmente implicado como causa de HTA. Este caso é demonstrativo da importância do 
conhecimento aprofundado de novos fármacos, efeitos adversos e interacções medicamentosas. É também 
exemplo de que, na HTA a fármacos, nem sempre é possível suspender os mesmos. 
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ID 11 - HTA SECUNDÁRIA NA PERSPECTIVA DE UM CASO CLÍNICO 
 
Lúcia Santos, Ana Azevedo, Claúdia Barbosa, Joana Santos 
USF Sete Caminhos - ACES Gondomar 
 
 
 
 
Enquadramento: 
A hipertensão arterial (HTA) é uma das patologias com maior impacto na saúde da nossa população. Como a 
alteração dos valores ocorre, normalmente, sem que as pessoas afectadas dêem por isso, a doença, muitas vezes, 
só é detectada por um acaso durante um exame médico de rotina e, frequentemente, em consulta nos Cuidados 
Primários de Saúde. 
 
Dada a existência, no universo da população hipertensa, de várias formas de hipertensão que podem ser tratadas e, 
eventualmente, curadas, para além de identificadas num período em que as suas complicações podem ainda ser 
evitadas, a investigação etiológica desta patologia torna-se mandatória. 
  
 
Descrição do Caso: 
Jovem de 17 anos do sexo feminino, sem antecedentes pessoais ou familiares de relevo e sem medicação habitual, 
marcou Consulta de Planeamento Familiar com o intuito de se aconselhar acerca da iniciação de contracepção oral 
(ACO).  
 
À realização do exame físico evidenciou-se pressão arterial (TA): 150/90mmHg, sem outras alterações de relevo. 
Foi decidido iniciar ACO com recomendação de avaliações periódicas da TA e marcação de nova consulta se 
persistência de valores elevados. 
 
A utente marcou nova consulta, um mês depois, referindo manutenção dos valores aumentados da TA, sem outras 
queixas. Foi aconselhada a suspensão da ACO e realização de nova avaliação tensional em ambulatório com 
ulterior observação em consulta.  
 
Com base nos registos da TA em ambulatório foi diagnosticada HTA e na sequência do estudo da sua etiologia 
levantou-se a suspeita de Síndrome de Junção Pielo-Ureteral (SJPU) à direita em Ecografia Renal. Foi medicada 
com B-bloqueador (Bisoprolol 5mg 1x/dia) e realizada referenciação à Consulta de Urologia do Hospital de 
referência. Do estudo hospitalar subsequente (TAC Renal, Urografia Endovenosa e Cintigrafia Renal) resultou a 
confirmação do diagnóstico de SJPU com rim excluído. A utente foi submetida a Nefrectomia Total Laparoscópica, 
com normalização dos valores da TA. 
 
Durante todo este processo foram garantidas consultas regulares com o Médico de Família (MF) no sentido de vigiar 
a evolução clínica da utente e de lhe prestar todo o apoio necessário, bem como à sua família.  
 
Discussão 
A relevância do relato deste caso clínico resulta da HTA constituir um importante problema de Saúde Pública em 
Portugal, sendo responsável por um elevado número de complicações cardiovasculares. Este facto faz com que a 
identificação de causas de HTA secundária, embora relativamente raras, tenha grande importância por serem 
potencialmente curáveis. Como não existem exames complementares de diagnóstico ideais, a história e o exame 
físico pormenorizados prevalecem ainda como os melhores indicadores diagnósticos da HTA secundária. 
Este caso salienta ainda a importância do MF na gestão da saúde e integração da funcionalidade familiar com a 
patologia orgânica. 
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ID 21 - MARCADORES PRECOCES DA ATEROSCLEROSE EM DIABÉTICOS TIPO 2 COM DOENÇA RENAL. 
 
Ana Paula Silva, Anabela Guedes, Ana Cabrita, Ana Pinho, Patricia Guilherme, Carlos Carneiro, Marília Faísca,  
Ana Camacho, Pedro Leão 
Serviço de Nefrologia, Hospital de Faro E.P.E 
 
 
 
 
A disfunção endotelial, o stress oxidativo, o hiperparatiroidismo secundário e a inflamação desempenham um papel 
importante no desenvolvimento da aterosclerose e no aumento do risco cardiovascular nos diabéticos.  
 
O espessamento do complexo íntima-média carotídeo (CIMC) tem sido amplamente utilizado como um marcador 
sub-clínico da presença e/ou da progressão da doença aterosclerótica e do risco cardiovascular em diabéticos tipo 
2, sendo este risco 2-3 vezes mais elevado, na presença de doença renal.  
 
O nosso objectivo foi o de avaliar a influência da inflamação, stress oxidativo e hiperparatiroidismo no espessamento 
do CIMC em diabéticos tipo 2 com doença renal.  
 
Foi realizado um estudo transversal com 90 diabéticos tipo 2 (f=32, m=58), com idade média de 67, 3 anos e um 
filtrado glomerular médio (MDRD) de 60 ml/min, seguidos numa consulta de Nefropatia Diabética.  
 
Foram analisados vários parâmetros laboratoriais, da inflamação - interleucina 6 (IL6) e factor de necrose tumoral 
alfa (TNFα) – e de stress oxidativo (malonaldeído).  
 
Num modelo de regressão linear simples, os seguintes parâmetros relacionaram-se com a espessura do CIMC: 
idade (r=0,233 p= 0,027), malonaldeído (r=0,638  p=0,001), PTH (r=0,214 p=0,043), colesterol total (r=0,218 
p=0,039), ac.urico (r=0,307 p= 0,003), IL-6 (r=0,308 p=0,003) e TNFα (r=0,384 p=0,001). Num modelo de regressão 
múltipla verificou-se que apenas o TNFα (r=0,330 p=0,013) e o malonaldeído (r=0,531 p=0,001) se relacionaram, de 
modo independente, com o CIMC.  
 
Neste estudo verificou-se que o stress oxidativo e a inflamação influenciaram de modo independente a espessura 
do CIMC, podendo ser considerados marcadores mais precoces da aterosclerose sub-clínica em doentes diabéticos 
com doença renal.   
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ID 6 - NEFROPATIA DE IGA - UM CASO DE HIPERTENSÃO SECUNDÁRIA 
 
Mário Barbosa, Luíz Menezes Falcão 
Serviço de Medicina I, Hospital de Santa Maria, Lisboa 
 
 
 
 
A nefropatia de IgA ou doença de Berger é a causa mais frequente de glomerulonefrite  primária no mundo, embora 
de etiologia ainda obscura e alvo de activa investigação. A sua forma de apresentação é muito variável e facilmente 
passível de ser confundida com outras doenças.Tipicamente existe hematúria macroscópica recorrente na 
sequência de uma infecção respiratória alta. Na maioria dos doentes chega-se ao diagnóstico aquando da 
investigação de uma hematúria microscópica assintomática e/ou proteinúria ligeira.Trata-se de uma situação clínica 
que representa uma das etiologias de hipertensão arterial secundária particularmente em idades mais jovens. Em 
cerca de 50% dos doentes observa-se uma instalação progressiva de insuficiência renal terminal com dependência 
de hemodiálise, o que se verificou no caso clínico reportado. Doente do sexo masculino, 25 anos, raça caucasiana, 
com 2 internamentos, 4 anos antes da admissão, em contexto de quadro caracterizado por dor lombar, hematúria 
macroscópica e proteinúria; com compromisso da função renal, interpretado como infecção urinária. Referenciado 
para consulta de Urologia, realizando TAC abdominal, ecografia prostática e cintigrafia renal que não revelaram 
alterações. Manteve-se assintomático durante os quatro anos seguintes, tendo-se detectado hematúria 
microscópica e proteinúria em urina de 24 horas, em avaliação de rotina. Um mês antes do internamento inicia 
cansaço progressivo, associado posteriormente a edema facial e periorbitário com remissão ao longo do dia. 
Recorre ao Centro de Saúde da área de residência por cefaleia occipitofrontal pulsátil e vómito associado, tendo-se 
detectado valores tensionais extremamente elevados, pelo que é referenciado ao SU do HSM. O exame objectivo 
revelou elevação da tensão arterial, mucosas descoradas e palidez cutânea, estase papilar bilateral, discreto edema 
periorbitário e malelolar bilateral. Analiticamente constatou-se anemia normocítica normocrómica, azotémia 
importante, proteinúria e eritrocitúria. A ecografia renal mostrou rins de dimensões ligeiramente diminuídas e 
hiperecogenicidade cortical difusa. Assumiu-se hipertensão arterial maligna  provavelmente secundária a uma 
doença renal com aproximadamente 4 anos de evolução. Durante o internamento houve  controlo gradual da tensão 
arterial, foram realizados estudos complementares de causas secundárias de hipertensão arterial e de lesão de 
orgãos alvo e foi efectuada biópsia renal que documentou Doença de Berger/ nefropatia de IgA.Iniciou programa de 
hemodiálise por estar no estadio 5 K/DOQI (TFG < 15ml/Kg/1.73 m2). O doente teve alta referenciado à consulta 
externa de transplante renal e a Centro de hemodiálise, ficando a aguardar transplante.   
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ID 28 - O GRADIENTE DA PRESSÃO ARTERIAL NOS MEMBROS SUPERIORES: ESTUDO METODOLÓGICO 
EM 1057 HIPERTENSOS 
 
João Maldonado, Telmo Pereira, Patrícia Rodrigues, Margarida Carvalho 
Instituto de Investigação e Formação Cardiovascular, Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra,  
Clínica da Aveleira 
 
 
 
 
Introdução:  
A assimetria tensional entre braços constitui um aspecto crítico a considerar na avaliação do doente hipertenso, 
aconselhando à medição bilateral da pressão arterial (PA) na sua primeira avaliação. Atendendo a que este gesto é 
muitas vezes negligenciado na prática, procuramos caracterizar a magnitude dos erros de estimativa tensional 
resultantes, e a sua dependência de patamares crescentes de PA. 
 
Métodos: 
Foram incluídos num estudo transversal 1057 hipertensos (51.8% mulheres), seguidos em consultas de medicina 
familiar e medicados para a hipertensão arterial (HTA), cujo referencial tensional a um dos membros superiores é 
bem reconhecido pelo doente, sendo suposto que nunca terá sido efectuada uma avaliação tensional bilateral. A 
idade média foi de 63.88±12.50 anos, o índice de massa corporal (imc) foi de 28.68±11.33 kgm-2, a pressão arterial 
sistólica (PAS) e diastólica (PAD) foram respectivamente 147.62±19.19 mmHg e 85.36±10.01 mmHg.  A PA e a 
frequência cardíaca (FC) foram medidas três vezes, após um período de repouso de 10 minutos, simultaneamente 
na artéria umeral de ambos os braços com dois esfigmomanómetros automáticos clinicamente validados. A média 
das medições foi usada para análise, e a PA medida no membro avaliado usualmente nas consultas de medicina 
familiar foi considerada referencial (PAref). 
 
Resultados:  
A discrepância média (PA-PAref) para os valores de PAS e PAD foi respectivamente de 4.43±12.07 mmHg e de 
1.69±7.16 mmHg (p<0.001). A análise de Bland-Altman revelou um aumento crescente nas diferenças entre 
membros para níveis crescentes de PA. A discrepância por classes de HTA foi de 1.69±2.03mmHg, 
2.03±7.67mmHg, 3.44±10.30mmHg, 6.48±13.87mmHg e 8.86±18.73mmHg, respectivamente para PA normal, 
normal-alta, HTA grau 1, grau 2 e grau 3 (p<0.001), para a PAS, com comportamento semelhante, mas menos 
marcado para a PAD (p<0.001). Classificando as discrepâncias tensionais inter-membros por patamares de 
diferença (<5mmHg, 5-10mmHg, 10-15mmHg e >15mmHg), verificou-se uma distribuição crescente de doentes com 
diferenças tensionais mais marcadas para categorias superiores de PA. Nos doentes com HTA descontrolada, 
67.65% tinham diferenças acima dos 10mmHg.  Nos 13.81% de doentes em que a classificação da PA mudou de 
controlada (PAref) para elevada (PA no membro contra-lateral), 42,5% tinham discrepâncias>15mmHg, 24.5% entre 
10-15mmHg, 20.9%  entre 5-10mmHg e apenas 11.9% abaixo dos 5mmHg. Os resultados foram independentes do 
sexo, estatura ou co-morbilidades. 
 
Conclusão: 
As diferenças tensionais inter-braços assumem uma extrema importância dada a magnitude dos erros de estimativa 
documentados, e os erros de decisão clínica que inerentemente poderão determinar. 
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ID 27 - O GRADIENTE DA PRESSÃO ARTERIAL NOS MEMBROS SUPERIORES: IMPORTÂNCIA DO SEU 
RECONHECIMENTO PARA A DECISÃO CLÍNICA EM 1057 HIPERTENSOS 
 
João Maldonado, Telmo Pereira, Patrícia Rodrigues, Margarida Carvalho 
Instituto de Investigação e Formação Cardiovascular, Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, 
Clínica da Aveleira 
 
 
 
 
Introdução:  
A assimetria tensional entre braços constitui um aspecto crítico a considerar na avaliação do doente hipertenso, 
aconselhando à medição bilateral da pressão arterial (PA) na sua primeira avaliação. Atendendo a que este gesto é 
muitas vezes negligenciado na prática, procuramos avaliar a importância do seu reconhecimento para a decisão 
clínica nos doentes com hipertensão arterial (HTA).  
 
Métodos:  
Foram incluídos num estudo transversal 1057 hipertensos (51.8% mulheres), seguidos em consultas de medicina 
familiar e medicados para a hipertensão arterial (HTA), cujo referencial tensional a um dos membros superiores é 
bem reconhecido pelo doente, sendo suposto que nunca terá sido efectuada uma avaliação tensional bilateral. A 
idade média foi de 63.88±12.50 anos, o índice de massa corporal (imc) foi de 28.68±11.33 kgm-2, a pressão arterial 
sistólica (PAS) e diastólica (PAD) foram respectivamente 147.62±19.19 mmHg e 85.36±10.01 mmHg.  A PA e a 
frequência cardíaca (FC) foram medidas três vezes, após um período de repouso de 10 minutos, simultaneamente 
na artéria umeral de ambos os braços com dois esfigmomanómetros automáticos clinicamente validados. A média 
das medições foi usada para análise, e a PA medida no membro avaliado usualmente nas consultas de medicina 
familiar foi considerada referencial (PAref). 
 
Resultados:  
A discrepância média (PA-PAref) para os valores de PAS e PAD foi respectivamente de 4.43±12.07 mmHg e de 
1.69±7.16 mmHg (p<0.001 para ambas). Em 13.81% dos doentes a classificação da PA mudou de controlada 
(PAref) para elevada (PA no membro contra-lateral). A concordância na classificação da PA foi moderada, com um 
ICC de 0.576 (IC95%:0.52-0.62, p<0.001).  Na sub-análise nos doentes com HTA descontrolada, 27.2% dos 
doentes tinham a PAref sub-classificada nos graus inferiores de HTA, tendo-se documentado um ICC de 0.593 
(IC95%:0.499-0.667, p<0.001). Estes resultados foram reproduzidos na análise de sub-grupos, sendo 
independentes do género, da presença de co-morbilidades (diabetes, dislipidemia) ou da presença de antecedentes 
de eventos cardiovasculares. 
 
Discussão:  
A medição da PA simultaneamente em ambos os braços é fundamental numa percentagem muito significativa de 
doentes para uma correcta decisão clínica. 
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ID 24 - O IMPACTO DA PRESSÃO ARTERIAL MÉDIA NA ADMISSÃO, NO PROGNÓSTICO INTRAHOSPITALAR 
E AOS 3 MESES NUMA POPULAÇÃO COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA (RESULTADOS DO RICA- REGISTO 
DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA AGUDA). 
 
Bruno Rodrigues, Davide Moreira, Luís Ferreira Santos, Emanuel Correia, Rita Faria, Pedro Gama, Pedro Ferreira, 
João Pipa, Oliveira Santos. 
Serviço de Cardiologia- Hospital São Teotónio – Viseu 
 
 
Introdução: 
A relação entre a pressão arterial média na admissão (PAMa) e outcomes em pacientes (P) hospitalizados por 
insuficiência cardíaca (IC) é alvo de alguma controvérsia. O seu valor poderá representar uma repercussão 
fisiopatológica global, encontrando-se os seus mecanismos e interacções clínicas a médio e a longo prazo, 
fracamente definidos. 
 
Objectivo: 
Avaliar a relação entre a PAMa e as características demográficas, clínicas, ecocardiográficas e o seu impacto 
prognóstico intrahospitalar e aos 3 meses, em pacientes internados por IC. 
 
Métodos: 
Estudo iniciado em Abril de 2009 no âmbito do protocolo RICA. Foram incluídos 416 P (Feminino(F)- 53,1 %) 
admitidos num serviço de cardiologia por IC de diferentes etiologias. Foram subdivididos em 2 grupos (G) de acordo 
com a PAMa : GA(n=197) < 95 vs GB(n= 219) >95 mmHg e compararam-se as características demográficas, 
clínicas, analíticas e parâmetros ecocardiográficos. Efectuado follow-up aos 3 meses da data de alta (n=252) com 
endpoints: morte ou reinternamento (M/RI) por IC. Análise estatística com SPSS. 
 
Resultados:  
A média de idade global foi de 77,2 anos (±9,9), sendo mais idosos os P do GA (78,1 vs76,2 ; p-0,043). Na 
distribuição dos sexos, o F prevaleceu no GB (58%) e o masculino no GA (54,3%) (p-0,012). 
 
Antecedentes pessoais de DM (p-0,013) e de cirurgia valvular prevaleceram no GA enquanto que a HTA (p<0,001), 
dislipidémia (p-0,026), obesidade (IMC)(p-0,003),  EAM (p-0,001) e CABG prevaleceram no GB. Na medicação à 
admissão verificou-se maior % de diuréticos da ansa (p-0,001), espironolactona (p<0,001) e digitálico (p<0,001) no 
GA, com o GB sob maior efeito de tiazidas(p-0,041) e ß-bloq (p-0,037), sem diferença nos IECA. O ECG não 
revelou diferenças significativas no ritmo ou no QRS. 
 
Analiticamente, os valores de Hb, Na+ e PCR não revelaram diferenças, sendo o RDW superior (p-0,045) e a ClCr 
inferior no GA. Os valores do BNP na admissão (p- 0,008) e na alta(p-0,001) foram superiores no GA. 
No ECOTT o DDVE, SIV e E/e’ não revelaram diferenças, sendo a FEVE inferior no GA (47,8% vs 51%,p- 0,08) com 
AE (p-0,009) e PSAP (p-0,002) superiores neste G. 
 
O tempo médio de internamento foi superior na GA (9,61, vs 7,91 dias; p-0,012). A taxa de mortalidade global foi de 
5,8%, sendo superior no GA (4,3 vs 1,5%, p-0,004) revelando-se a PAMa um predictor independente a este nível 
(PAMa>95 OR 0,28; CI 0,10-0,72), juntamente com a ClCr e BNP admissão. No endpoint final aos 3M o GA 
apresentou maior % de M/Ri (33,3% vs 18,2%; p-0,004) revelando-se a PAMa como predictor independente 
(PAMa>95 OR 0,45; CI 0,25-0,78; p-0,004), juntamente com tabagismo, Na+, PSAP e tratamento com ß-bloq. 
 
Conclusões: 
- PAMa superior encontrou-se fortemente associada a menor morbi/mortalidade intrahospitalar e a menor taxa de 
eventos (M/Ri) aos 3 meses em P com IC. 
 
- Apesar da sua forte associação individual ao prognóstico da IC, a sua interacção com outros preditores 
independentes ficou demonstrada neste estudo. 
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ID 76 - PODERÁ A GORDURA INTRA-TORÁCICA RELACIONAR-SE COM A HIPERTENSÃO ARTERIAL? 
 
Ana Faustino, Rui Providência, Luís Paiva, Romeu Cação, Paula Mota, Marco Costa, António Leitão-Marques 
Serviço de Cardiologia, Centro Hospitalar de Coimbra 
 
 
 
Introdução:  
A gordura visceral relaciona-se com factores de risco cardiovascular (RCV), sendo o perímetro abdominal e o índice 
de massa corporal (IMC) os mais utilizados para esse fim. A gordura intra-torácica (GIT) poderá considerar-se uma 
gordura visceral mais próxima ao coração e grandes vasos, mas estas medidas de adiposidade estarão 
relacionadas com a presença de hipertensão arterial (HTA)? 
 
Objectivos:  
Avaliar a relação dos volumes de diferentes medidas de adiposidade torácica e IMC com a prevalência de HTA. 
 
Métodos:  
Estudo retrospectivo de 144 doentes (D) consecutivos que realizaram coronariografia por AngioTC multicortes 
(Phillips Brillance) durante o período de 18 meses: 37.5% homens, 62±13 anos, 23.6% diabéticos, 79.2% 
hipertensos, 52.1% com dislipidemia. Numa estação de trabalho (Aquarius 3D, TeraRecon) foram efectuadas 
medições de GP (contida no saco pericárdico) por método semi-automático, GT- de modo automático, GIT: GT – GP 
e GC: GT - GIT. Os valores obtidos foram relacionados com a presença de diferentes classes de HTA. Determinado 
o melhor limiar de GIT por curva de ROC e divididos em 2 grupos de acordo com: GIT+ (GIT≥94.4) e GIT - 
(GIT<94.4). Comparados os 2 grupos em termos de factores e scores de RCV. 
 
Resultados:  
Por curvas de ROC a GIT foi a medida de adiposidade que melhor se relacionou com a presença de HTA: AUC de 
0.66, IC95% 0.52-0.78, p=0,021 (vs GP:AUC 0.502, p=ns; GC:AUC 0.536, p=ns; GT:AUC 0.543, p=ns; IMC:0.627, 
p=0.058). Esta associação manteve-se para diferentes classes de HTA sistólica (HTS), com associação mais forte 
para valores superiores (HTS - ≥130mmHg: AUC 0.62, IC95% 0.51-0.74, p=0.028; ≥160mmHg: AUC 0.685, IC95% 
0.59-0.78, p=0.002; ≥180mmHg: AUC 0.741,IC95% 0.60 -0.90, p=0.012). Para a relação entre GIT e HTS 
≥180mmHg identificou-se o melhor limiar de 94.5cm3 (sensibilidade 70%, especificidade 63%) a partir do qual foram 
definidos 2 grupos. Os D GIT+ eram maioritariamente homens (50.0 vs 29.9, p=0.015), mais velhos (66±10 vs 60±14 
anos, p=0.008), com superior: IMC (31±5 vs 28±4.0Kg/m2, p<0.001), prevalência de Diabetes (35.2 vs 17.4%, 
p=0.017), valor médio de HTS (145±24 vs 137±21mmHg, p=0.038) e de pressão de pulso (70±25 vs 61±21mmHg, 
p=0.018). Não foram observadas diferenças relativas a outros factores de RCV. Os scores de RCV foram mais 
elevados para GIT+ (Framingham: 14±12 vs 10±10%, p=0.020; SCORE: 3.4±3.1 vs 2.0±2.3%, p=0.007). Por análise 
multivariada apenas o sexo masculino (OR 3.2, IC95% 1.39-7.40, p=0.006), a idade (OR 1.04, IC95% 1.01-1.08, 
p=0.015) e o IMC (OR 1.19, IC95% 1.08-1.32, p=0.001) foram predictores independentes de GIT+. 
 
Conclusões:  
Na população estudada a GIT mostrou relacionar-se a presença de HTA, sobretudo com HTS mais severa. 
Associou-se a factores de RCV como a idade, sexo masculino, diabetes e HTA. A associação de GIT com HTA 
ocorreu, não de forma independente, mas num contexto de RCV mais elevado, sugerindo um valor semelhante ao 
da gordura abdominal. 
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ID 31 - PODERÁ A INCLUSÃO DA VOP NA ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO CARDIOVASCULAR FACULTADA 
PELO HEARTSC⊕RE ELEVAR O SEU PODER DISCRIMINATIVO? 
 
Telmo Pereira, João Maldonado, Jorge Polónia, José Alberto Silva, João Morais, Mário Marques em nome dos 
participantes do Projecto EDIVA. 
Instituto de Investigação e Formação Cardiovascular, Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, Hospital 
Pedro Hispano, Hospital Santo André 
 
 
 
 
Introdução:  
O HeartSCORE constitui uma ferramenta de avaliação de risco cardiovascular, alicerçando as suas estimativas no 
peso relativo de factores convencionais de risco cardiovascular. Contudo, novos marcadores de risco 
cardiovasculares têm vindo a ser identificados, como é exemplo a Velocidade da Onda de Pulso aórtica (VOP). O 
objectivo deste trabalho foi avaliar até que ponto a incorporação da VOP no HeartSCORE incrementa o seu poder 
discriminativo para eventos cardiovasculares major (MACE). 
 
Métodos e Resultados:  
O estudo incidiu na base de dados do estudo EDIVA, que é um estudo de coorte prospectivo, multicêntrico e 
observacional, envolvendo 2200 indivíduos de nacionalidade portuguesa (1290 homens), com idades entre 18 e 91 
anos (média 46.33±13.76 anos), avaliados anualmente com medição da VOP (Complior). Registaram-se todos os 
MACE incidentes – morte, acidentes cerebrovascular (AVC), acidentes coronários (DC), doença arterial periférica e 
insuficiência renal. Durante o período de follow-up médio de 21.42±10.76 meses, registaram-se 47 MACE não-fatais 
(2.1% da amostra). O risco cardiovascular foi estimado em todos os doentes com base no algoritmo do 
HeartSCORE. O valor médio do HeartSCORE foi de 5.98±8.02, e da VOP foi de 10.05±2.03m/s. Para a análise, o 
HeartSCORE e a VOP foram divididos em tercis, após transformação pelo Z-score. A sobrevida livre de eventos a 2 
anos foi de 98.6%, 98.0% e 96.1% respectivamente no 1º, 2º e 3º tercis do HeartSCORE (log-rank p<0.001). O 
hazard ratio (HR) por 1-SD para MACE foi 1.474 (IC:1.150-1.890, p=0.002) para o HeartSCORE, e 2.265 
(IC95:1.791-2.864, p<0.0001) para a VOP. O HR (Cox deviation coding) por classes de risco do HeartSCORE foi de 
0.582 (IC:0.378-0.895, p=0.014), 1.017 (IC:0.574-1.804, p=0.953) e 1.689 (IC:0.378-0.895, p=0.014) respectiva-
mente para o 1º, 2º e 3º tercil, evidenciando uma relação aproximadamente curvilínea com o risco de MACE.  A 
área-sob-a-curva (AUC) ROC para o HeartSCORE foi de 0.619 (IC:0.536-0.702, p=0.005), deslocando-se para uma 
AUC de 0.701 (IC: 0.630-0.772, p<0.001) com a integração da VOP, com resultados semelhantes para AVC  e DC. 
O risco de MACE por tercis de VOP e do HeartSCORE aumentou de forma curvilínea, sendo o risco particularmente 
mais marcado no tercil mais elevado de VOP para qualquer classe de risco do HeartSCORE, demonstrando-se uma 
interacção na predição do risco cardiovascular. De realçar a elevada capacidade discriminativa da VOP mesmo em 
grupos de aparente baixo risco cardiovascular (tercil 1 e 2 do HeartSCORE). 
 
Conclusão:  
Os resultados ilustram claramente a necessidade de integração da VOP nas estratégias de avaliação do risco, como 
a preconizada pelo HeartSCORE , na medida em que contribui de forma fundamental para uma melhor capacidade 
discriminativa de risco cardiovascular global, particularmente em indivíduos de baixo ou moderado risco 
cardiovascular. 
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ID 68 - PORQUE TÊM OS DOENTES COM HTA UM RISCO TROMBÓTICO MAIS ELEVADO QUANDO NA 
PRESENÇA DE FA? 
 
Rui Providência, Ana Botelho, Joana Trigo, Joana Silva, Luís Seca, Pedro Lourenço Gomes, Sérgio Barra, Gisela 
Costa, Ana Faustino, Nuno Quintal, Maria do Carmo Cachulo, José Nascimento, Paula Mota, A.M. Leitão-Marques 
Serviço de Cardiologia, Centro Hospitalar de Coimbra 
 
 
 
 
Introdução:  
A fibrilhação auricular (FA) é uma arritmia com elevada prevalência em doentes com hipertensão arterial (HTA). Nos 
doentes com FA a presença de HTA é faz parte dos scores de risco para a ocorrência de complicações trombóticas. 
Os mecanismos que levam a tal ocorrência não se encontram completamente elucidados.  
 
Objectivos:  
Avaliar a possível existência de alterações anatomo-funcionais em doentes com HTA e FA comparativamente a 
doentes com FA sem HTA, que os coloquem perante um risco trombótico (RT) mais elevado.  
 
Métodos:  
370 doentes em FA (idade 68,8±10,1 anos, 37,0% mulheres; 82,7% HTA) foram avaliados por ecocardiograma 
transtorácico e tranesofágico convencional. Em 75 doentes com realizado estudo por speckle tracking com 
avaliação de características de deformação da aurícula esquerda (AE) e apêndice auricular esquerdo (AAE): strain 
(S), strain rate (SR), velocidades e deslocamentos segmentares (VS e DS, respectivamente). Foram realizadas 
comparações de acordo com a presença ou não de HTA.  
 
Resultados:  
Nesta população de doentes com FA, os doentes com HTA eram mais velhos (69,89±8,68 vs 61,97±13,39; 
p<0,001), com IMC mais elevado (29,04±5,26 vs 25,34±3,79;p<0,001), com maior risco trombótico avaliado pelo 
CHADS2 (2,45±1,04 vs 0,91±0,91 p<0,001) e CHADSVasc (4,21±1,49 vs 2,12±1,49;p<0,001). Nos parâmetros 
ecocardiográficos, apenas a VS sistólica do AAE apresentou diferenças, com (3,62±1,17 vs 4,59±1,66; p 0,014). A 
gravidade das placas ateroscleróticas aórticas avaliada numa escala de 0 a 3 foi maior nos doentes com HTA 
(1,21±1,20 vs 0,60±0,99; p <0,001).  O SR sistólico do AAE foi marginalmente inferior (1,79±1,23 vs 2,51±1,20; 
p0,059). Não foram encontradas diferenças relativamente à função sistólica do VE, grau auto-contraste espontâneo 
ecocardiográfico, velocidades de fluxo no AAE (velocidade de esvaziamento do AAE:32,43±15,15 vs 32,82±15,70; 
velocidade de enchimento do AAE 37,26±16,59 vs 37,24±16,56; ambos p n.s.), prevalência de trombos no AAE 
(28/306 vs 6/64 p n.s.), área da AE em 4 câmaras (28,18±7,64 vs  26,82±8,00 p 0,18) e área máxima do AAE 
(3,29±1,33 vs 3,04±1,39 p 0,19), parâmetros de S longitudinal da AE e AAE, SR sistólico e diastólico da AE, SR 
diastólico do AAE, deslocamentos segmentares do AAE e AE e velocidade segmentar diastólica do AAE. Os níveis 
de PCR foram semelhantes em ambos os grupos (0,85±0,67 vs 0,73±0,53; p 0,332).  
 
Conclusões:  
Apesar de os doentes com HTA apresentarem maior RT quando avaliados pelos scores de risco preconizados 
(CHADS e CHADSVasc), tal não foi traduzido de forma clara em termos de parâmetros ecocardiográficos de 
deformação do AE e AAE. A extensão e gravidade da doença aterosclerótica, idade e IMC parecem ter um papel na 
materialização deste risco, o que nos faz pensar que nesta população, o RT seja devido não só à FA mas também à 
disfunção endotelial e doença aterosclerótica concomitante. 
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ID 83 - PREVALÊNCIA DE OBESIDADE E EXCESSO DE PESO NOS HIPERTENSOS DE UMA UNIDADE DE 
SAÚDE DE FAMILIAR 
 
Luisa Neves, (1,2), Luciana Couto (1,2), Duarte Pigantelli (2,3) 
1-Unidade de Saúde Familiar Camélias, ACES Gaia VII; 2- Faculdade de Medicina da Universidade do Porto;  
3- Serviço de Endocrinologia, Hospital de S. João, EPE 
 
 
 
 
Introdução:  
A relação entre o aumento de peso e a elevação da pressão arterial (PA) é linear. No Framingham Heart Study, 70% 
dos casos de hipertensão arterial nos homens e 61% nas mulheres foram atribuídos directamente ao excesso de 
adiposidade, estimando-se que cada aumento de 4,5 kgs seja acompanhado por um aumento médio de 4 mmHg na 
PA sistólica, em ambos os sexos. Considerando a relação entre estas duas variáveis, a determinação da 
prevalência de obesidade e excesso de peso nos hipertensos proporcionará um ponto de partida para estabelecer 
um diagnóstico de situação e adequar a prestação de cuidados aos pacientes que possuem ambas as patologias. 
 
Objectivo:  
Determinar a prevalência de obesidade e excesso de peso numa amostra de indivíduos com o diagnóstico de 
hipertensão arterial. 
 
Materiais e métodos:  
Realizou-se um estudo observacional transversal analítico, entre Janeiro e Março de 2009, a uma amostra de 200 
indivíduos seleccionados aleatoriamente da lista de hipertensos inscritos no SINUS da USF das autoras. A recolha 
dos dados foi efectuada através da consulta dos processos clínicos que continham, para além dos dados 
antropométricos tensão arterial, peso e estatura, informação referente a dados sócio-demográficos. Os dados foram 
tratados através do software Microsoft Excel e SPSS v.16.0, para efeitos de estatística descritiva e inferencial, tendo 
sido considerado um nível de significância de p<0,05. 
 
Resultados:  
A amostra foi constituída por 200 indivíduos (37,3% homens e 62,7% mulheres), com idade média de de 64,9 (± 
12,2) anos. A prevalência de excesso de peso foi de 38,5% (n=79), e a de obesidade de 25,3% (n=56). A 
prevalência de indivíduos com índice de massa corporal superior a 25 foi superior nos indivíduos mais velhos e do 
sexo masculino (p<0,05). 
 
Conclusão:  
Os resultados revelam uma prevalência de obesidade e excesso de peso bastante superior à da população geral. O 
conhecimento da magnitude do problema poderá permitir proporcionar a estes pacientes uma abordagem 
multidisciplinar que vise não apenas a vigilância da pressão arterial, mas também a inclusão em programas de 
redução de peso. 
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ID 67 - QUAL O MELHOR SCORE DE RISCO TROMBÓTICO EM DOENTES HIPERTENSOS COM FA? 
 
Rui Providência, Ana Botelho, Joana Trigo, Joana Silva, Luís Seca, Pedro Lourenço Gomes, Sérgio Barra,  
Gisela Costa, Ana Faustino, Nuno Quintal, José Nascimento, Paula Mota, A.M. Leitão-Marques 
Serviço de Cardiologia, Centro Hospitalar de Coimbra 
 
 
 
 
Introdução:  
A hipertensão arterial (HTA) é uma comorbilidade frequente em doentes com fibrilhação auricular (FA). A ocorrência 
de eventos trombóticos (ET) é a mais severa das complicações resultantes da FA. Os scores de CHADS2 e 
CHADSVasc são duas das ferramentas mais utilizadas na prática clínica para estimar este risco. A presença de 
trombos no apêndice auricular esquerdo (TAAE), velocidade de esvaziamento do AAE (VEAAE) reduzida e o 
autocontraste ecocardiográfico (AEC) são marcadores de risco para ET. Não existem estudos comparativos do 
CHADS2 e CHADSVasc na predição de ET, nomeadamente na HTA.  
 
Objectivo:  
Avaliar a acuidade do CHADS2 e CHADSVasc na predição de ET em doentes hipertensos com FA. Testar um novo 
score de risco ET em doentes com FA.  
 
Métodos:  
410 doentes consecutivos (idade 68,6±10,0 anos; 37,1% mulheres) foram submetidos a avaliação ecocadiográfica 
no contexto de FA, tendo sido realizado transtorácico (ETT) e transesofágico (ETE) convencionais, com avaliação 
da presença de TAAE e AEC. Calcularam-se os scores de CHADS2, CHADSVasc e um terceiro score, o 
CHADSEco composto por dados do score de CHADS2 (excluindo insuficiência cardíaca) acoplados a dados da 
avaliação por ETT. Foram realizadas comparações entre os 3 scores no que diz respeito à predição de TAAE, 
AEC>=III/IV e VEAAE<20cm/s utilizando curvas de ROC.  
 
Resultados:  
Nesta população com 83,4% de doentes com HTA, o CHADS2 score foi de 2,2±1,17, o CHADSVasc 3,96±1,68 e o 
CHADSEco 2,97±1,68. Foram detectados 9,8% de TAAE e 26,2% de AEC>=III/IV e 24,4% de VEAAE<20cm/s. Não 
foram encontradas diferenças significativas entre o CHADS2 e o CHADSVasc na predição de TAAE (AUC 0,621 vs 
0,629 p n.s.), AEC>=III/IV (AUC 0,562 vs 0,568 p n.s.) e VEAAE<20cm/s (AUC 0,549 vs 0,578 p n.s.). Quando 
comparado com os restantes, o CHADSEco mostrou ser superior na predição de TAAE (AUC 0,715 p 0,01 e 0,04), 
AEC>= III/IV (AUC 0,685 p<0,001) e VEAAE<20cm/s (AUC 0,662 p <0,001 e 0,02). Analisando apenas os doentes 
com HTA, o CHADSEco foi melhor que o CHADS2 na predição de TAAE (AUC 0,736 vs 0,638 p 0,03) e 
VEAAE<20cm/s (AUC 0,637 vs 0,531 p 0,005) e AEC>III/IV (AUC 0,706 vs 0,599 p 0,001). Comparativamente ao 
CHADSVasc em doentes com HTA o CHADSEco foi marginalmente mais eficaz a prever TAAE (AUC 0,639 p 0,09), 
melhor na predição de AEC >=III/IV (AUC 0,605 p 0,01) e não foram encontradas diferenças significativas no que diz 
respeito à predição de VEAAE<20cm/s (AUC 0,568 p 0,131).  
 
Conclusão:  
O score de risco por nós desenvolvido, chamado ChadsEco, foi mais específico e sensível na predição de TAAE, 
graus avançados de ACE e VEAAE reduzidas quando comparado aos 2 scores mais utilizados na prática clínica: 
CHADS2 e CHADSVasc. Estas diferenças foram observadas também no subgrupo de doentes com HTA, uma 
grande percentagem da população total do estudo. 
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ID 2 - SUBIDA MATINAL DA PRESSÃO ARTERIAL NUM GRUPO DE HIPERTENSOS: O SEXO CONTA? 
 
Miguel Correia, Carla Araújo, Santos Mendes, Luís Martins 
Serviço de Cardiologia. Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga EPE 
 
 
 
 
Introdução:  
Muitos estudos têm demonstrado relação entre a subida matinal da pressão arterial (“morning surge”) e risco 
aumentado para eventos cardiovasculares e cerebrovasculares.  
 
Objectivos:  
Investigar a relação ente a subida matinal da pressão arterial e o sexo do doente, num grupo de hipertensos.  
 
Material e métodos:  
Seleccionados 100 doentes a partir de uma base de dados de um equipamento de medição ambulatória da pressão 
arterial (MAPA), que realizaram este exame nos últimos 6 meses. Como critérios de inclusão, destaca-se a 
presença de diagnóstico prévio de hipertensão arterial (HTA), sendo os exames efectuados para aferir resposta à 
terapêutica. Como critérios de exclusão, realça-se a ausência de diagnóstico de certeza de HTA e a ausência, nos 
resultados do exame, de medições de pressão arterial por um período igual ou superior a duas horas após acordar. 
Os valores de subida matinal da pressão arterial foram calculados usando 2 métodos diferentes (M1, M2), 
habitualmente referidos na literatura. M1:diferença entre a média de pressões arteriais sistólicas medidas nas 2 
horas após acordar e a menor pressão arterial sistólica medida durante o sono (usando-se o valor anterior e 
posterior a este para fazer uma média); M2: diferença entre a média das pressões arteriais sistólicas medidas nas 2 
horas após acordar e a média das pressões arteriais sistólicas medidas nas 2 horas antes de acordar. Os resultados 
foram sujeitos a tratamento estatístico usando programa informático (SPSS 13.0®).  
 
Resultados:  
Dos 100 doentes incluídos neste estudo, 52% são do sexo feminino (F) e 48% são do sexo masculino (M). 
Considerando estes dois grupos (M vs F), verificamos serem comparáveis em relação a uma série de características 
basais, incluindo a idade (62,5 ± 12,5 anos vs 62,1 ± 13 anos; p=0,9), o índice de massa corporal (28,0 ± 3,0 kg/m2 
vs 28,9 ± 5,0 kg/m2; p=0,3), o número de fármacos anti-hipertensores (2,1 ± 1,0 fármacos vs 2,1 ± 0,9 fármacos; 
p=0,8), o número de horas de sono (8,8 ± 1,5 horas vs 9,0 ± 1,3 horas; p=0,5), a pressão arterial sistólica média 
diária (129,9 ±13,0 mmHg vs 129,4 ± 15 mmHg; p=0,8) e a pressão arterial diastólica média diária (75,8 ± 9,8 mmHg 
vs 74,1 ± 9,6 mmHg; p=0,4). No entanto, ao olharmos para a média dos valores de subida matinal da pressão 
arterial usando qualquer um dos métodos, verificamos existirem diferenças estatisticamente significativas entre os 
dois grupos, com os doentes do sexo masculino apresentando subidas médias mais elevadas da pressão arterial 
(M1: 33,9 ± 11,8 mmHg vs 27,9 ± 12,5 mmHg; p=0,01 e M2: 19,4 ± 12,1 mmHg vs 11,4 ± 11,2 mmHg; p=0,002).  
 
Conclusão:  
À semelhança de outros trabalhos publicados na literatura, verifica-se uma tendência para maiores subidas matinais 
da pressão arterial em hipertensos do sexo masculino, o que poderá ter impacto na evolução e tratamento da 
doença. 
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ID 15 - VALORES DE NORMALIDADE DOS INDICES AMBULATORIOS DA RIGIDEZ ARTERIAL 
 
Flavio Ferreira Morong, Coral Martinez del Viejo , Nicolas Roberto Robles, Juan Jose Cubero 
Unidade de Hipertensão.Hospital Infanta Cristina.Badajoz.Espanha. 
 
 
 
 
Objetivo:  
A medida da rigidez arterial é recomendada pelas Guias Europeias de Hipertensão Arterial na avaliação de danos 
orgânico em pacientes hipertensos. Para  esta avaliação sugerimos o uso dos indices ambulatorios da rigidez 
arterial, derivados das medições  com a MAPA. Tentamos  definir os valores normais destes indices para os  
pacientes não tratados.  
 
Desenho e métodos: 
Foram medidos o índice ambulatorio de rigidez arterial (IARA) e o índice ambulatorio da rigidez arterial simetrico 
(IARAS) em um grupo de 359 pacientes que não recebiam tratamento antihipertensivo. A idade média foi de 38±15 
anos ( entre 10 e 82 anos). A MAPA foi realizada com monitores Spacelab modelos 90207 e 90217 com periodos de 
repouso individualizado. Foram considerados valores normais cifras de  PA<130/80 mmHg em 24 horas. 
  
Resultados:  
Na amostra total os valores de corte para o decil mais baixo foram muito semelhantes: 0.606 para IARAS e 0.599 
para IARA. Na totalidade 171 pacientes eram normotensos,dos quais o ponto de corte baixava levemente : IARA 
0.588 e IARAS 0,545. As curvas ROC para valores normais de PA foram muito similares. Las curvas ROC para 
valores normales de PA eran muito similares. No entanto , para valores de PP elevada (>50 mmHg) o IARAS parece 
apresentar maior sensibilidade, embora esta diferença se anula quando se usava como ponto de corte uma PP > 55 
mmHg. Os doentes hipertensos apresentavam elevados tanto IARA (0.41±0.21 frente a 0.36±0.17, p = 0.012) como 
IARAS (0.34±0.28 frente a 0.26±0.27, p = 0,002)  quando comparados com os normotensos.  
 
Conclusões:  
O valor de corte obtido na  amostra total para anormalidade do IARA e IARAS foi de 0.60,este valor se reduz 
levemente quando se consideram somente pacientes normotensos.     
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ID 7 - ESTÁ NOS LIVROS... LOGO, EXISTE´ - CASO CLÍNICO 
 
Nataliya Polishchuk, Sandra Gouveia, Luís Pereira, Marco Castro, Luís Vale, Ruth Feio, Sofia Cardoso, José Rola, 
Luís Borges 
Consulta de Hipertensão do Serviço de Medicina 1.4, Hospital de São José, Centro Hospitalar de Lisboa Central, 
EPE 
 
 
 
 
Quando nós reportamos à literatura, a estenos da artéria renal é a causa mais comum de Hipertensão Arterial 
secundária. Potencialmente tratável, encontra-se muitas vezes associada a arteriosclerose e a displasia 
fibromuscular.  
 
Os autores apresentam caso clínico de mulher, 34 anos, caucasiana, sem história pregressa de Hipertensão Arterial 
(HTA) ou outros antecedentes pessoais/familiares relevantes, salvo utilização regular de contraceptivo oral, 
interrompida no entretanto.  
 
Após três episódios de crise hipertensiva, diagnosticados em ambiente de Urgência, num curto espaço de tempo, foi 
referenciada a Consulta especializada para despiste de etiologia secundária.  
 
Aspectos de ordem clínico-laboratorial, tais como idade, sexo, ausência de história familiar, elevação súbita/difícil 
controlo de pressão arterial (impondo terapêutica combinada tripla), a par de hiperreninémia, fortaleceram o grau de 
suspeição quanto a eventual doença renovascular. Desta feita, e mesmo perante ausência de anomalias na 
ecografia renal/suprarenal, decidiu-se pela realização de Angiotomografia Computorizada, que revelou:"...assimetria 
renal nítida, quer por menor volume do rim direito, quer por hipo-impregnação, em tempos arteriais e venosos, com 
índice parenquimatoso uniformemente diminuído; significativa estenose segmentar e morfologia francamente 
irregular da artéria renal direita;dilatação fusiforme pós-estenótica, apresentando o ostium arterial direito e o 
segmento proximal morfologia e calibre normas, aspectos sugestivos de displasia..."  
 
Nestas circunstâncias, ponderados risco/benefício e pesadas possíveis complicações, a doente foi submetida a 
angioplastia com colocação de stent, sem qualquer registo de incidentes peri ou pós-operatórios. Após cirurgia, 
apenas sob antiagregação plaquetária, assistiu-se à normalização dos valores de pressão arterial.  
 
Com este caso clínico os autores alertam e despertam a comunidade médica para um universo de patologias raras, 
causadoras de HTA, realçando a importância de as identificar precocemente, numa perspectiva que transcende o 
"cientismo" do diagnóstico ou o "simplismo" da cura, e visa, sobretudo, modificar o prognóstico destas formas 
particulares de doença hipertensiva. 
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ID 96 -  “QUEM VÊ CARAS ...” 
 
Ana Pinheiro Sá1, Manuel Ferreira Gomes1 , Nuno Janeiro2, José Rocha3 , Isabel 
Hospital de Santa Maria 
 
 
 
 
A lipodistrofia é um dos conhecidos efeitos secundários dos regimes anti-retrovirais com inibidores da protease, 
inbidores da transcriptase reversa não nucleósidos e análogos da timidina caracterizando-se por uma lipoatrofia 
periférica e lipohipertrofia central com aumento do perímetro abdominal, ginecomastia, fácies pletórico e buffalo 
hump. Os autores descrevem o caso de um homem de 68 anos, com diagnóstico de infecção VIH em 1989 
(transmissão sexual), tendo iniciado terapêutica com estavudina, em 2000 (por diminuição de CD4) constatando-se 
acumulação de gordura a nível cervicodorsal, admitindo-se lipodistrofia associada à terapêutica. Switch para 
abacavir/lamivudina e efavirenz e submetido a Cirurgia Plástica em 2000 e 2002. Entre 2004 e 2008, suspensão 
programada da terapêutica, mantendo sempre contagem de CD4>500/mcL. Em Maio 2005, já com diagnóstico de 
hipertensão arterial e dislipidémia mista, enviado à consulta de Medicina Interna por aparente angor de esforço; 
ecocardiograma transtorácico sem alterações da cinética segmentar, prova de esforço com infraST em DII,III e V5-
V6 mas cintigrafia de perfusão do miocárdio com baixa probabilidade para doença coronária funcionalmente 
significativa. Avaliado em consulta de Hipertensão Arterial em Junho 2009 por hipertensão não controlada, 
medicado com nifedipina e captopril. Mantinha obesidade central com buffalo hump, facies pletórico e atrofia 
muscular das extremidades, apesar das intervenções supramencionadas. TC abdómen mostrou imagem atribuível a 
nódulo de 12mm com características tomodensitométricas sugestivas de adenoma da glândula suprarrenal 
esquerda. Glicemias normais, cortisol urina 24h 527mcg/24h, cortisol sérico no limite superior do normal. 
Adrenalectomia esquerda em Novembro 2010 sem intercorrências. Exame anatomopatológico “compatível com 
hiperplasia supra-renal predominantemente da zona fasciculada”. Actualmente, medicado com regime anti-retroviral 
com efavirenz, abacavir/lamivudina, lisinopril, nifedipina, mononitrato de isossorbido, pravastatina e hidrocortisona 
(em desmame). Perfil tensional mais controlado, hipertrigliceridémia ligeira (155mmol/L), carga viral indetectável e 
contagem de CD4 781 células/mcL. Admitiu-se lipodistrofia no contexto de síndroma de Cushing (com componente 
secundário a anti-retrovirais numa fase inicial) com hipertensão arterial associada. O facto da lipodistrofia associada 
à terapêutica com antiretrovirais ser frequente leva a que as alterações do morfotipo, em doentes com infecção VIH 
medicada, seja quase  automaticamente atribuída aos fármacos; no entanto, e como este caso clínico pretende 
exemplificar, outras patologias (nomeadamente endócrinas) devem ser equacionadas sendo a hipertensão arterial 
um sinal de alerta para a realização de estudos mais aprofundados. 
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ID 42 - A NEFROPATIA DE CONTRASTE NOS DOENTES COM HIPERTENSÃO ARTERIAL: QUEM ESTÁ EM 
RISCO? 
 
Inês Almeida, Francisca Caetano, Luís Seca, Joana Silva, Paula Mota, António Leitão-Marques 
Centro Hospitalar de Coimbra, EPE - Serviço de Cardiologia 
 
 
 
 
 
Introdução:  
A nefropatia de contraste (NC) é uma entidade frequente, sendo considerada a 3ª causa mais comum de 
insuficiência renal aguda em doentes (D) hospitalizados. Apesar de reversível na maioria dos casos, associa-se a 
pior prognóstico no Síndrome Coronário Agudo (SCA). A Hipertensão Arterial (HTA) é um reconhecido factor de 
risco para NC.  
 
Objectivos:  
Determinar a prevalência, factores preditores e prognóstico de NC em D com HTA internados por SCA. Realizado 
follow-up (FU) de mortalidade (M): 7.67±5.19 meses.  
 
Métodos:  
Estudo retrospectivo de 346 D com antecedentes de HTA (idade 68.5±12.3 anos; sexo masculino 67.1%), 
internados por SCA numa Unidade Coronária, entre 06/2009 e 10/2010, submetidos a coronariografia (CAT). Os D 
foram divididos em 2 grupos conforme a ocorrência ou não de NC: NC+ (n=104) vs NC- (n=242). Definida NC como 
um aumento ≥ 44.2 umol/L ou ≥ 25% em relação ao valor basal de creatinina, até às 72 horas após CAT. Excluídos 
D em hemodiálise regular.  
 
Resultados:  
A prevalência de NC foi de 30.1% (n=104). Na tabela mostra os preditores de NC à admissão. Não houve 
associação de NC com o sexo, antecedentes de doença coronária, tipo de SCA, troponina I ou tempo decorrido 
entre a admissão e a CAT. O grupo NC+ apresentou maior número de vasos lesados (1.44±1.06 vs 1.79±1.04; 
p=0.005) e tratados (0.79±0.73 vs 1.01±1.19; p=0.036). Relativamente ao prognóstico, os D com NC tiveram 
internamentos mais longos (5.10±3.69 vs 6.82±5.32; p=0.003), maior incidência de IC de novo (1.69% vs 41.9%; 
p<0.001) e M intra-hospitalar (2.1% vs 11.5%; p<0.001). No FU o grupo NC+ teve mais MACCE (15.4% vs 35.3%; 
p<0.001), devido a maior M (5.7% vs 19.5%; p<0.001), taxa de re-enfarte (4.8% vs 12.2%; p=0.023) e re-
internamento por IC (4.8% vs 13.4%; p=0.010).  
 
Conclusão:  
A NC é uma patologia prevalente nos doentes com HTA, atingindo mais os idosos e os D com mais comorbilidades. 
Associa-se a deterioração do prognóstico intra-hospitalar e no seguimento. É, como tal, fundamental reforçar a 
importância da aplicação dos protocolos de profilaxia da NC nos D hipertensos.  
 
 

  NC- (n=104)  NC+ (n=242)  p  

Características gerais        

 Idade, anos 66.96±12.12 72.08±11.94  <0.001  

 Diabetes Mellitus, % 33.1  49.0  0.005  

 Doença renal crónica, % 12.4 47.1  0.001 

 Insuficiência cardíaca (IC), % 11.2  22.2 0.008 

 IC de novo (KK≥2), % 16.9 38.5 <0.001 
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Variáveis à admissão       

 Score de Grace M intra-hospitalar 134.63±35.11  163.80±49.00  <0.001 

 Ureia, mmol/L 8.00±4.12  11.02±6.81  <0.001 

 Creatinina, umol/L 93.46±39.06  153.99±152.83  0.001  

 eDFG (MDRD), mL/min/1.73m2 76.19±58.06  26.45±30.68 <0.001  

 NT-pro-BNP, pg/mL 3443.17±10544.61  10459.83±20735.80 0.003  
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ID 33 - A VARIANTE GENÉTICA C825T DA SUBUNIDADE BETA3 DA PROTEÍNA G INFLUENCIA A 
HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÓLICA NUMA POPULAÇÃO PORTUGUESA 
 
Sousa, A.C, Balza,P., Karamanou, S.,Góis,T., Nóbrega,L., Ornelas,M.,Guerra,G., Freitas, S., Henriques,E.,Sousa,E., 
Brehm,A., Palma dos Reis,R.,Mendonça,M.I 
Hospital Central do Funchal - Unidade de Investigação 
 
 
 
 
A Hipertensão Arterial (HTA) essencial é uma doença multifactorial e multigénica que afecta mais de 30% dos 
indivíduos, nos países industrializados. Foi recentemente identificado um polimorfismo (C825T), situado no exão 10 
do gene da proteína G (GNB3), que codifica a subunidade Beta3. Esta variante truncada com delecção de 41 
aminoácidos, pode gerar um ganho funcional com aumento de activação da Proteína G e susceptibilidade para o 
fenótipo hipertensivo.  
 
Objectivo:  
Avaliar se a variante genética C825T da subunidade Beta3 da Proteína G se associa com o aparecimento de 
hipertensão arterial numa população portuguesa.  
 
Material e Métodos:  
Estudo caso/controlo, que incluiu 593 indivíduos, sendo 262 casos com diagnóstico de hipertensão arterial, recém 
diagnosticada, não efectuando qualquer terapêutica anti-hipertensiva e 331 controlos, sem hipertensão, 
seleccionados no mesmo local dos casos de forma a não serem significativamente diferentes, em termos de sexo e 
idade. Efectuamos análises bioquímica e genética a todos os indivíduos.  
 
Análise Estatística:  
Todas as variantes contínuas são apresentadas pela respectiva média +/- Desvio Padrão (DP). As variáveis 
quantitativas e a comparação entre os grupos foram efectuadas pelo teste Anova e T de Student e as variáveis 
qualitativas foram avaliadas pelo teste do Chi-Squared. Foram calculados o Odds ratio e os intervalos de confiança 
de 95%. A análise estatística foi efectuada no software estatístico SPSS Windows versão 14.0 e usou-se como 
limiar de significância o valor de p<0,05.  
 
Resultados:  
O alelo C foi mais prevalente nos controlos (37,2%) do que nos casos (35,1%) e o alelo mutado T (CT ou TT) foi 
mais prevalente nos hipertensos (64,9%) em relação aos controlos (62,8%), mas sem atingir significância estatística. 
Quando foi investigado, apenas, o grupo dos doentes hipertensos (análise de variância e teste Post Hoc) 
verificamos que o genótipo TT, se associou, de forma significativa, com a hipertensão arterial sistólica (p=0,012).  
 
Conclusões:  
De acordo com os resultados apresentados, o polimorfismo C825T da Proteína G subunidade Beta3, não influenciou 
a hipertensão arterial na população estudada. O genótipo homozigótico, TT, da variante genética C825T da 
subunidade Beta3 da Proteína G, associou-se, apenas, com a hipertensão arterial sistólica, no grupo dos doentes 
hipertensos. Estes dados necessitam ser confirmados em estudos posteriores. 
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ID 35 - ALISCIRENO EM DIABÉTICOS TIPO 2 COM NEFROPATIA: IMPACTO NA PRESSÃO ARTERIAL MÉDIA, 
PROTEINÚRIA E TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR. 
 
Elsa Morgado, Ana Cabrita, Anabela Guedes, Ana Pinho, Pedro Leão Neves 
Serviço de Nefrologia do Hospital de Faro, Epe 
 
 
 
 
Nos países desenvolvidos, a causa major de Doença Renal Crónica (DRC) é a Nefropatia Diabética. O Aliscireno, 
emergiu recentemente como uma arma prometedora na abordagem terapêutica de doentes Diabéticos tipo 2 com 
nefropatia. Neste trabalho reportamos os resultados da terapêutica com Aliscireno numa população semelhante. No 
momento “0” todos apresentava bom controlo metabólico (HbA1c ≤ 7%), Pressão Arterial (PA) controlada (PA ≤ 
140/85 mmHg) e Hemoglobina (Hb) ≥ 11g/dl  (espontaneamente ou sob terapêutica com Darbepoietina). O Aliscireno 
(150mg) foi sempre adicionado a um Antagonista dos Receptores da Angiotensina II (ARAII) (em dose máxima) e 
em substituição de outro agente anti-hipertensor. Incluímos 11 doentes (idade média 68,64±12,7 anos; 72,7% 
homens; TFG MDRD de 44,36±22,21ml/min/1.73m2BSA) seguidos em Consulta de Nefropatia Diabética. À partida, 
o tempo médio de evolução da Diabetes era 12±5,27 anos e todos os doentes apresentavam Retinopatia Diabética. 
A PA média sistólica e diastólica era 131,82±11,24 mmHg e 71,82 ±11,4 mmHg, respectivamente. A terapêutica de 
base com ARA II incluía Losartan em 4 doentes, Olmesartan e Valsartan em 2 doentes; e, finalmente, Candersartan, 
Irbesartan e Telmisartan em 1 doente. O Aliscireno substituiu o ramipril, o captopril, o enalapril e o perindopril em 4, 
2, 2, e 1 doente, respectivamente. Dois doentes estavam também sob terapêutica com indapamida e furosemida, 
respectivamente. A HbA1c média era 7±6,1% com 36,4% dos doentes sob insulinoterapia com/sem agentes 
hipoglicemiantes orais. A Hb média era 12,7±2,0g/dl e 2 doentes necessitavam Darbepoietina (dose média 
0,44±0,08 mcg/Kg/semana). A creatinina sérica média era 1,7±0,67mg/dl e a Proteinúria na Urina de 24 horas 
(UProt24h) era 592, 6±417, 4mg. O Potássio sérico médio era 4,9 ±0,66 mmol/L. Utilizámos o Teste Anova - 
Medidas Repetidas para avaliar diferenças na PA, na HbA1c, na UProt24h e na TFG aos 3 e aos 6 meses após o 
inicio do Aliscireno. Verificámos uma redução estatisticamente significativa na UProt 24h (592,63±417,42 vs 490,17 
± 374,24 vs 399,09 ± 300,33 mg, p = 0,01 e p = 0,03, respectivamente). Não se verificou qualquer diferença no 
controlo da PA, na HbA1c e na TFG. Durante o período de seguimento, não se verificou qualquer efeito adverso 
assim como qualquer alteração significativa do potássio sérico. Na nossa opinião, e à semelhança de outros 
autores, o Aliscireno revela-se um fármaco valioso e seguro na abordagem terapêutica da hipertensão e da 
proteinúria em doentes Diabéticos tipo 2 com nefropatia. O seu papel na progressão da DRC ainda não está 
devidamente esclarecido. 
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ID 10 - ALTERAÇÕES DA PRESSÃO ARTERIAL EM ADULTOS JOVENS COM DIABETES MELLITUS TIPO 1 
 
Rita Fernandes, Andreia Matas, João Correia 
 
 
 
Introdução:  
A hipertensão arterial (HTA) em indivíduos com Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) é um factor de risco para o 
desenvolvimento de complicações micro e macro vasculares. A monitorização ambulatória da pressão arterial 
(MAPA) permite a obtenção de um perfil tensional mais fidedigno, pois reflecte a resposta do indivíduo aos eventos 
do quotidiano, correlacionando-se melhor com as lesões de órgãos alvo e morbilidade cardiovascular, do que a 
avaliação isolada das tensões arteriais (TA). 
 
Objectivos:  
Avaliação das alterações do perfil tensional na MAPA em adultos jovens com DM1 com evolução doença ≥ 2 anos, 
seguidos na Consulta de Diabetologia de um hospital distrital. Avaliar a associação entre TA, controle metabólico, 
duração da doença e presença de microalbuminúria. 
 
Material e métodos:  
Foram avaliados sexo, idade, tempo de evolução da doença, TA na consulta e controle metabólico. Realizado 
MAPA e pesquisa de microalbumina a todos os indivíduos. 
 
Resultados:  
Foram estudados 25 pacientes (10 do sexo masculino e 15 do sexo feminino), com idade média de 33 anos 
e duração média da doença de 9,9 anos. A avaliação de TA em consulta revelou HTA em 10 casos, enquanto que a 
MAPA revelou HTA em 12 casos. Os pacientes com alterações na MAPA apresentaram um pior controlo metabólico 
e maior tempo de evolução da doença, havendo significância estastística na correlação destas variáveis. 
 
Conclusões:  
O nosso estudo sugere que a MAPA pode ser utilizada como uma ferramenta para diagnosticar precocemente os 
indivíduos em risco de desenvolver complicações vasculares. 
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ID 46 - ANÁLISE DESCRITIVA DA TERAPÊUTICA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL, NA POPULAÇÃO DO 
LUMIAR 
 
Pedro Serrão Colaço, Liliana Aranha, Anabela Graça 
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa 
 
 
 
 
Um dos principais factores de risco modificável para o desenvolvimento de Doenças Cardiovasculares, responsáveis 
por elevadas taxas de morbilidade e mortalidade na população em geral, é a Hipertensão Arterial (HTA).  
 
O presente estudo de caso determina a prevalência de HTA na população utente de uma Farmácia Comunitária da 
região de Lisboa e Vale do Tejo, e caracteriza a utilização das diferentes terapêuticas anti-hipertensivas 
(medicamentos e/ou suplementos alimentares) por grupo etário e por género.  
 
Os 160 utentes da amostra foram identificados, numa 1.ª fase, de forma aleatória (foi solicitada a participação ao 
segundo de cada três utentes atendidos na farmácia) e, numa 2.ª fase, através de um processo de amostragem por 
quotas, definidas com base nos Censos 2001, de forma a obter-se uma amostra representativa da população do 
Lumiar. A recolha de dados decorreu entre Janeiro e Maio de 2010. A população de estudo – residente na freguesia 
do Lumiar e com diagnóstico confirmado de HTA - forneceu informações sobre características demográficas, 
terapêutica anti-hipertensiva actual e alterações recentes à mesma, e ainda sobre a utilização de terapêuticas 
alternativas para controlo dos valores tensionais.  
 
Foi determinada uma prevalência de HTA auto-referida de 38,8%, numa população maioritariamente do género 
feminino e com idade média de 43,81+/-17,158. Verificou-se um aumento da prevalência de HTA com a idade, com 
maior prevalência no género feminino Todos os indivíduos que referiram ter HTA tinham um regime terapêutico 
instituído à base de medicamentos anti-hipertensores de diferentes classes, com maior prevalência para os 
Diuréticos Tiazídicos (75,4%). Verificou-se uma correlação positiva moderada (p = 0,587) entre o aumento da idade 
e o número de classes anti-hipertensoras utilizadas. Constatou-se, ainda, que 30,6% dos indivíduos estavam em 
regime de monoterapia. A percentagem de indivíduos que referiu ter tomado suplementos alimentares para a HTA 
foi nula, tendo a maior parte dos inquiridos (41,94%) afirmado que não o fazia por a medicação ser suficiente para 
controlar os valores de Pressão Arterial. 
 
Os dados obtidos sugerem a utilização racional dos medicamentos anti-hipertensores e a reduzida expressão dos 
suplementos alimentares no contexto do tratamento da HTA. Tendo o valor de prevalência de HTA determinado sido 
superior ao estimado noutros países, parece-nos que a intervenção necessária continua a passar pela promoção de 
saúde através da realização de rastreios e campanhas de prevenção, que apelem aos estilos de vida saudável, e, 
acima de tudo, promovam a consciencialização e capacitação dos cidadãos para um papel mais activo na sua 
saúde.  
 
Palavras-chave: Hipertensão Arterial, Prevalência, Tratamento Farmacológico, Suplementos Alimentares. 
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ID 92 - ASSOCIAÇÃO ENTRE HIPERTENSÃO ARTERIAL, INSUFICIÊNCIA RENAL CRÓNICA E DOENÇA 
CORONÁRIA 
 
Ana Rita Santos, Bruno Piçarra, Margarida Celeiro, Ângela Bento, Ana Filipa Damásio, Pedro Semedo, Renato 
Fernandes, Pedro Dionísio, António Jara, Manuel Trinca 
Serviço de Cardiologia - Hospital do Espírito Santo – Évora – E.P.E. 
 
 
 
 
Introdução:  
A presença de hipertensão arterial (HTA) conduz, numa percentagem significativa de doentes (D), a lesão renal com 
aparecimento de insuficiência renal crónica. A patologia renal crónica encontra-se associada à doença coronária 
(DC) e a uma maior gravidade na sua apresentação por síndroma coronária aguda (SCA). Objectivo: Relacionar a 
presença de disfunção renal avaliada pela taxa de filtração glomerular estimada (TFG) com o perfil clínico e 
angiográfico em D hipertensos admitidos por SCA e submetidos a coronariografia.  
 
População e Métodos:  
Dos 341 D admitidos por SCA numa Unidade de Cuidados Intensivos e submetidos a coronariografia num período 
de 15 meses foram estudados, retrospectivamente, 239 D hipertensos. Registaram-se as variáveis demográficas 
(sexo e idade), os factores de risco cardiovascular (FRCV), a forma de apresentação clínica do SCA, a fracção de 
ejecção do ventrículo esquerdo (FEVE), o diagnóstico de DC significativa (estenose ≥ 50% do tronco comum e /ou ≥ 
70% de pelo menos um vaso), o número de vasos e sua localização angiográfica. A presença de disfunção renal foi 
avaliada pela taxa de filtração glomerular estimada (TFG). Compararam-se dois subgrupos de D hipertensos de 
acordo com a TFG: ≥ 60 mL/min e < 60 mL/min.  
 
Resultados:  
Dos 239 D, 171 (71,5%) apresentavam TFG ≥ 60 mL/min e 68 (28,5% ) TFG < 60 mL/min. Os D hipertensos com 
TFG < 60 mL/min eram mais frequentemente do sexo masculino (61,8 vs 40,9%; p=0,006), mais idosos (74,7± 8,42 
vs 65,6 ± 11,35 anos; p=0,0001), com maior prevalência de dislipidemia (48,5 vs 32,7%; p= 0,03) e de antecedentes 
pessoais de enfarte agudo de miocárdio (EAM) (23,5 vs 11,7%; p = 0,03). O subgrupo de D hipertensos com TFG ≥ 
60 mL/min apresentava maior prevalência de obesidade (8,1 vs 4,4%; p= 0,01). A apresentação de EAM sem 
elevação do segmento ST foi mais frequente nos D hipertensos com TFG < 60 mL/min (61,8 vs 39,2%; p= 0,03). 
Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas nos restantes FRCV e na função ventricular. Os D 
hipertensos com TFG < 60 mL/min apresentavam maior prevalência de DC de 2 (32,3 vs 15,8%; p= 0,007) e de 3 
vasos (25,0 vs 11,7%; p= 0,02), não se registando diferenças com significado estatístico quanto à localização 
angiográfica da DC nos dois subgrupos de D.  
 
Conclusões:  
Os D hipertensos com disfunção renal com SCA são mais idosos e com maior prevalência de dislipidemia. A 
disfunção renal em D hipertensos parece relacionar-se com uma maior complexidade das lesões coronárias, 
nomeadamente com doença multivaso. 
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ID 63 - COMPARAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR A 10 ANOS, DE ACORDO COM AS EQUAÇÕES DE 
FRAMINGHAM E SCORE, ENTRE DOENTES HIPERTENSOS SERONEGATIVOS E SEROPOSITIVOS 
NORMOTENSOS, DURANTE UM PERÍODO DE 3 ANOS 
 
Luís Pereira 
Serviço de Medicina 1.4, Hospital de São José, Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE 
 
 
 
 
Objectivo:  
Comparar o risco cardiovascular a 10 anos, de acordo com as equações de Framingham e Systematic Coronary 
Risk Evaluation (SCORE), entre doentes hipertensos seronegativos (HTN) e seropositivos não-hipertensos (HIV), 
durante um período de 3 anos. 
 
Métodos:  
Estudo retrospectivo, longitudinal. Seleccionados os doentes seguidos nas Consultas de Hipertensão e 
Imunodeficiência do Hospital de São José com idades compreendidas entre 21-50 anos. Os critérios de exclusão  
foram: diagnóstico prévio de diabetes ou intolerância à glicose, terapêutica anti-lipidémica na altura da inclusão, 
diagnóstico prévio de hipertensão arterial no grupo de doentes seropositivos, infeccção pelo HIV-2, terapêutica 
antiretroviral prévia. O grupo de doentes seropositivos foram ainda divididos em dois sub-grupos de acordo com a 
presença de critérios para início de terapêutica antiretroviral (TARV).  Apenas incluídos os doentes sob terapêutica 
com TDF, FTC e EFV. Avaliadas as seguintes variáveis: idade, género, raça, altura, peso, pressão arterial, 
medicação, status tabágico, colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, ácido úrico, contagem de linfócitos T CD4+, 
carga viral do HIV-1 e serologias para HBV e HCV. 
 
Resultados:  
De um total de 66 doentes, 33 eram hipertensos seronegativos e 33 seropositivos normotensos. Destes últimos, 13 
apresentavam critérios para iniciar TARV e 20 não apresentavam. As características basais dos 3 grupos 
mostraram-se muito semelhantes, com excepção dos triglicéridos, mais elevados no grupo de HTN (p=0,049). Ao 
fim dos 3 anos, ambos os grupos (HTN e HIV) apresentaram elevações significativas da glicémia em jejum (p<0,001 
para HTN; p=0,024 para HIV+) e dislipidémia, embora sem diferenças quando comparados (p=0,602 e p=0,228, 
respectivamente); aumento da incidência de hipertensão no grupo HIV (p=0,025 – sem TARV; p=0,034 - com 
TARV), sem diferenças quando comparados; verificada correlação entre carga viral do HIV-1 e colesterol total e 
colesterol HDL (p=0,044 e p=0,006); elevação do risco cardiovascular a 10 anos de acordo com a equação de 
Framingham em todos os grupos e sub-grupos (p=0,001; p=0,009), e com a equação do SCORE no grupo HIV 
(p=0,011). Contudo, não se observou diferença estatisticamente significativa relativamente ao aumento do risco 
cardiovascular entre os grupos HTN e HIV. 
 
Conclusão:  
O risco cardiovascular a 10 anos parece ser semelhante nos doentes hipertensos seronegativos e seropositivos 
normotensos. De realçar o aumento da incidência dos diagnósticos de perturbações da glicémia em jejum e 
dislipidémia, nos dois grupos, e de hipertensão arterial no grupo de doentes seropositivos. Assim, os doentes 
seropositivos devem ser considerados como apresentando um risco cardiovascular aumentado, pelo que a prática 
médica deve enfatizar maior agressividade no diagnóstico precoce e no tratamento dos factores de risco 
cardiovascular modificáveis. 
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ID 59 - CONHECIMENTO DOS FACTORES DE RISCO E SINAIS DE ALARME DO ACIDENTE VASCULAR 
CEREBRAL PELOS DOENTES HIPERTENSOS 
 
S. Duque, P. Freitas, L. Fernandes, M. Pinto, V. Batalha, L.Campos 
Serviço de Medicina 4, Hospital de São Francisco Xavier, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental 
 
 
 
 
Introdução:  
A Hipertensão Arterial (HTA) é o factor de risco mais importante para o Acidente Vascular Cerebral (AVC). Cerca de 
2/3 da doença cerebrovascular são atribuídos ao mau controlo da HTA. Dado o elevado risco de doentes 
hipertensos terem um AVC estes deveriam estar bem informados àcerca do papel da HTA e de outros factores de 
risco (FR) na doença cerebrovascular, devendo também conhecer os sinais de alarme (SA) e a atitude correcta 
perante a suspeita de um AVC. 
 
Objectivos:  
Identificação do grau de conhecimento dos FR e SA do AVC por doentes hipertensos. 
 
Métodos:  
Entrevista a doentes seleccionados aleatoriamente na sala de espera da consulta externa de um Hospital Central. 
Caracterização clínica e sociodemográfica e questionário sobre FR e SA do AVC. Comparação entre hipertensos 
(grupo A) e não hipertensos (grupo B).  
 
Resultados:  
Incluídos 100 doentes, sendo 66 hipertensos (A), com idêntica distribuição de sexos e idade média de 64,4 anos (vs 
53 anos no grupo B). Além da HTA, 85% dos doentes hipertensos apresentava 3 ou mais FR, sendo os mais 
prevalentes o excesso ponderal/obesidade (71% vs 54,5%), a dislipidémia (68% vs 21%), o stress (62%) e o 
sedentarismo (61%). 58% dos hipertensos reconhece espontaneamente a HTA como sendo um factor de risco para 
o AVC (vs 50%). Dos restantes FR considerados, 66% dos hipertensos identifica espontaneamente entre 1 a 3 FR, 
nomeadamente a dislipidémia (58%), o stress (29%) e o excesso de peso/obesidade (26%). Dos 8 SA questionados, 
62% dos hipertensos identifica espontaneamente ou reconhece os 8 SA, nomeadamente a parésia facial (100%), a 
disartria (97%) e a hemiparésia (95%); contudo, apenas 11% dos hipertensos identifica espontânea e 
simultaneamente estes 3 SA (vs 6%). Relativamente à atitude perante a suspeita de AVC, 95,5% dos hipertensos 
procuraria cuidados médicos imediatamente e destes 79% activaria o 112 e 18% recorreria à Urgência Hospitalar. 
 
Discussão:  
O conhecimento dos doentes hipertensos àcerca dos FR e SA do AVC, apesar de ligeiramente superior ao dos 
indivíduos não hipertensos, é insuficiente. Apenas 58% dos doentes identifica a HTA como factor de risco para o 
AVC e apenas 11%  identifica espontaneamente os 3 principais SA, podendo condicionar uma maior dificuldade na 
identificação da ocorrência do AVC e comprometer o tratamento adequado atempado, nomeadamente a trombólise.  
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ID 44 - CONSULTA DE CARDIOLOGIA EM GRÁVIDAS COM PATOLOGIA CARDIOVASCULAR: PRIMEIROS 
DADOS ESTATÍSTICOS DO NOSSO CENTRO 
 
Maria João Correia, Ingrid do Rosário, Hélder Dores, Sílvio Leal, José Carlos Monge, Luís Bronze,  
José Miguel Santos, Helena Custódio, Isabel Arroja, José Azevedo, Pina Pereira, Fernando Cirurgião,  
Ana Aleixo, J. Aniceto Silva 
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental - Hospital de São Francisco Xavier 
 
 
 
 
Introdução:  
A gestação (G) condiciona alterações cardiovasculares (CV) que se iniciam pouco tempo depois da concepção, 
podendo evidenciar patologia cardíaca (PC) prévia desconhecida. Apesar de na maioria dos casos serem 
transitórias, algumas grávidas (Gv) desenvolvem patologia que persiste após o parto (P), com implicações 
prognósticas. Desta forma, pela especificidade destas alterações, torna-se imperioso o seguimento em consulta 
dirigida e multidisciplinar. O planeamento da gravidez é também importante. Surge assim a consulta para 
seguimento de mulheres com PC em fase de pré-concepção, G e puerpério. 
 
Objectivos:  
Caracterização e seguimento de Gv e puérperas (Pp) referenciadas à consulta de cardiologia. 
 
Métodos:  
Estudaram-se prospectivamente Gv referenciadas a consulta de Cardiologia (CC), durante um ano (Dez/2009-
Dez/2010). A maioria das utentes (U) mantinha seguimento em consulta de Obstetrícia e algumas de Diabetes (D) e 
Cardiologia Pediátrica. Em todas as consultas pré e pós P, foi efectuada avaliação clínica e electrocardiográfica, 
enquanto o ecocardiograma transtorácico (EcoTT), foi realizado durante a G e 6 semanas (S) pós-P. Registaram-se 
parâmetros demográficos, antecedentes CV e medicação prévia. Todas as U foram reavaliadas durante um período 
de follow-up (FU) mínimo de 3 meses pós-P. 
 
Resultados: 
Incluímos 32 Gv, m=31,1±4,89 anos. O tempo médio da G na referenciação foi de 22,7±8 S. Os motivos mais 
frequentes de referenciação foram: hipertensão arterial (HTA) 55,2%, 12,5% gestacional e 87,5% crónica; D 
gestacional 13,8% e disrritmias 12,5% - 2 taquicardias supraventriculares, 1 bloqueio auriculoventricular completo 
intermitente e 1 taquicardia ventricular não sustida. Tinham mais de 1 factor de risco CV (HTA, D e dislipidemia) 
18,5% U.3 U tinham também PC estrutural conhecida - prolapso mitral, miocardiopatia hipertrófica e cardiopatia 
congénita – hipertensão pulmonar grupo I (HTPI). Apenas 1 U apresentava disfunção cardíaca, clinicamente e no 
EcoTT (fracção de ejecção por Simpson biplano – 38%). Em 81,5% Gv, o P foi de termo (42,3% por cesariana). A U 
com HTPI, foi internada em cuidados intensivos por agudização da HTP no pós-P. Durante a G e FU não ocorreram 
complicações fetais ou do recém-nascido, nem eventos CV relevantes nas Gv e Pp. 
 
Conclusão:  
Apesar do pequeno número de casos referenciados, a abordagem multidisciplinar das Gv com PC em consulta 
dirigida, proporcionou um melhor FU das U, sem evidência até à data de complicações relevantes. 
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ID 87 - DIABETES MELLITUS, QUAL O PESO DESTA EPIDEMIA? 
 
Bruno Piçarra, Ana Rita Santos, Ana Filipa Damásio, Margarida Celeiro, Ângela Bento, Renato Fernandes, Pedro 
Dionísio, Pedro Semedo, António Jara, Manuel Trinca 
Hospital do Espírito Santo – Évora 
 
 
 
 
Introdução:  
A Diabetes Mellitus (DM) assume-se, actualmente, como uma epidemia à escala mundial. A adopção de políticas 
preventivas adaptadas às populações em maior risco poderá desempenhar um papel fundamental no seu combate. 
Nesta perspectiva, a escala QDScore surgiu como o primeiro modelo para estimar o risco de DM a 10 anos. 
Objectivo: Determinar a incidência de DM a 10 anos, aplicando o QDScore em doentes com Síndrome Coronário 
Agudo (SCA) e sem história prévia de DM e identificar qual o perfil clínico dos doentes em maior risco.  
 
População e métodos:  
Consultadas as bases de dados, do nosso centro, dos doentes submetidos a coronariografia nos últimos 15 meses 
por SCA. Seleccionaram-se todos os doentes com idades entre os 25 e os 79 anos e sem história prévia de DM, 
perfazendo um total de 180 doentes (idade média: 62,1 ± 11,7 anos; sexo masculino: 77,8%). Comparou-se o perfil 
clínico e o valor da pressão arterial, medida invasivamente no decurso da coronariografia, entre 2 sub-grupos: 
Grupo 1 – doentes com risco de desenvolverem DM<10% (n=60) e o Grupo 2 – doentes com risco de 
desenvolverem DM ≥ 20% (N=45).  
 
Resultados:  
Pela aplicação do QDScore a incidência de DM a 10 anos na nossa população é de 14,9 ± 9,8%. Os doentes do 
grupo 2 apresentavam idade superior à dos doentes do grupo 1 (63,6 ± 9,2 vs 57,1 ± 13,2 anos, p=0,006), não 
registando diferenças estatiscamente significativas na distribuição por sexos. Comparativamente aos doentes do 
grupo 1, os doentes com maior risco de desenvolverem DM (grupo 2) apresentaram maior prevalência de 
Hipertensão Arterial (84,4% vs 21,7%, p=0,001), de dislipidémia (51,1% vs 25%, p=0,01), de obesidade (57,7% vs 
3,3%) e menor prevalência antecedentes familiares de doença coronária (0,0% vs 11,7%, p=0,04). Não se 
verificaram diferenças estatisticamente significativas no que respeita à presença de hábitos tabágicos. Em relação à 
pressão arterial (PA) medida invasivamente, os doentes do grupo 2 apresentaram valores de PA diastólica mais 
elevados (79,4 ± 12,6 vs 70,3 ± 13,4 mmHg, 0,0001) e de PA sistólica tendencialmente mais elevados (137,6 ± 21,2 
vs 128,7 ± 25,6 mmHg, p=0,06) que os do grupo 1.  
 
Conclusões:  
A incidência prevista de DM a 10 em doentes com SCA é de cerca de 15%. São necessárias medidas preventivas 
mais intensas para os doentes obesos, com hipertensão arterial e dislipidémia. A aplicação do QDScore pode ser 
uma ferramenta útil na prática clínica para informar os doentes de qual o seu risco de desenvolverem DM. 
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ID 50 - DOENÇA DE TAKAYASU, CAUSA RARA DE HIPERTENSÃO 
 
Tiago Brito, Carina Carvalho, Guadalupe Benites, Leonor Monjardino, Almerindo Rego 
Serviço de Medicina Interna do Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo 
 
 
 
 
A arterite de Takayasu é uma vascultite crónica de etiologia desconhecida. As mulheres são afectadas em 80 a 90% 
dos casos, manifestando-se a doença normalmente entre os 10 e os 40 anos. Apresenta uma distribuição mundial, 
com grande prevalência nos asiáticos. A incidência é de 1 a 3 novos casos por ano por milhão de habitantes nos 
Estados Unidos da América e na Europa. 
 
Os autores apresentam um caso clínico de uma mulher caucasiana, de 26 anos de idade, com história de 
hipertensão arterial sintomática, que motivou muitas idas ao Serviço de Urgência do Hospital local. 
Antecedentes Pessoais e familiares: tabagismo (20 cigarros por dia, durante 10 anos), a mãe faleceu com 40 anos, 
devido a acidente vascular cerebral. 
 
A doente foi internada no Serviço de Medicina Interna, para controlo da hipertensão e estudo etiológico. O exame 
objectivo não revelou alterações. Apresentava insuficiência renal moderada (depuração de creatinina de 60 mL/min) 
e alterações inespecíficas da repolarização no electrocardiograma. Os valores de pressão arterial foram controlados 
com sucesso utilizando amlodipina 5 mg por dia. Teve alta, referenciada à consulta de Medicina Interna, onde foi 
seguida e reavaliada regularmente. 
 
Dois anos depois, iniciou queixas de cefaleias e alterações visuais; a pressão arterial era inmensurável no braço 
esquerdo, sem pulso radial, braquial ou carotídeo palpáveis à esquerda. Foi imediatamente submetida a angiografia 
do arco aórtico, que revelou oclusão completa das artérias carótida, subclávia, braquial e renal esquerdas. Foi 
seguidamente submetida a cirurgia vascular, com colocação de bypass carotídeo e subclávio. Nesse momento, 
iniciou terapêutica com prednisolona oral e ciclofosfamida. Ficou clinicamente estável. Todavia, uma segunda 
angiografia, realizada um ano depois, revelou estenose parcial do bypass. O electrocardiograma revelou ondas Q no 
território inferior. Actualmente, a doente tem uma vida activa, estando assintomática, medicada com micofenolato de 
mofetil 2g por dia, amlodipina e ticlopidina 500mg por dia. 



 
 

91 
 

COMUNICAÇÕES DE POSTER Quinta-Feira, 17 FEV | 14h 
Dr. Pastor S. Silva e Dr. Rasiklal Ranchood   Sala Gemini 

 
 

ID 12 - EXPOSIÇÃO AO RUÍDO OCUPACIONAL E RISCO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL 
 
Carla Araújo, Miguel Correia, Fernando Pinto, Luís Martins 
Serviço de Cardiologia, Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, EPE, Hospital de São Sebastião,  
Santa Maria da Feira, Portugal 
 
 
 
 
Objectivo:  
Existe ainda controvérsia em relação à associação entre a exposição ocupacional ao ruído e o aumento da pressão 
arterial. O objectivo dos autores foi identificar e analisar estudos que avaliassem o efeito da exposição ocupacional 
ao ruído na pressão arterial.  
 
Métodos:  
Foi realizada uma revisão sistemática dos estudos que avaliaram a associação entre exposição ocupacional ao 
ruído e hipertensão arterial, realizados em adultos, publicados entre 1985 e 2010 em Inglês, Francês, Espanhol ou 
Português na MEDLINE, EMBASE e Scopus.  
 
Resultados:  
A maior parte dos estudos analisados eram transversais (67%), foram realizados numa grande variedade de 
indústrias, a maioria em homens adultos jovens. A medição da exposição ao ruído e da pressão arterial foi realizada 
através de diferentes métodos e a avaliação das variáveis de confundimento ou modificadoras do efeito não foi 
efectuada de forma estandardizada. Globalmente foi observada uma associação positiva entre a exposição 
ocupacional ao ruído e a hipertensão arterial (resultados de uma meta-análise: RR sumário 5 dB(A)=1,14, IC 95%: 
1,01-1,29); com uma estimativa de aumento de 0,51 (0,01-1,00) mmHg por 5 dB(A) para a pressão arterial sistólica. 
  
Conclusões:  
Apesar de, na maioria dos estudos, ter sido observada uma associação positiva entre a exposição ao ruído e um 
aumento da pressão arterial, as limitações dos estudos, nomeadamente o desenho transversal e a falta de 
uniformização dos métodos de avaliação da exposição e da resposta, reforçam a necessidade de realizar estudos 
longitudinais com rigor no seu desenho e condução, com vista a esclarecer de forma mais definitiva a associação 
em estudo e a defender a sua natureza causal.  
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ID 52 - FEOCROMOCITOMA: UM DESAFIO DIAGNÓSTICO 
 
Andreia Santos, Emília Trigo, Daniela Marado, Alexandra Fernandes, Inês Almeida, Dilva Silva, Pedro Ribeiro 
Serviço de Medicina Interna do Centro Hospitalar de Coimbra 
 
 
 
 
Introdução:  
O feocromocitoma é uma neoplasia rara, produtora de catecolaminas, cuja origem mais frequente é a medula supra-
renal. Apesar de ter sintomatologia característica (cefaleias, palpitações e hipersudorese acompanhadas de 
hipertensão arterial) tem um amplo espectro de apresentações clínicas, muitas vezes enganadoras.  
 
Caso Clínico:  
Doente do sexo feminino, 77 anos, enviada ao serviço de urgência por crises (3-4 por dia) de dor precordial em 
repouso, com duração de cerca de 10 minutos, com irradiação para a região cervical. A doente tinha já vários 
episódios no SU pelas mesmas queixas e encontrava-se em seguimento em consulta de Cardiologia há 2 anos com 
o diagnóstico de angina instável. Fez vários exames complementares de diagnóstico, inclusivamente cateterismo 
que não confirmou doença coronária. À entrada estava normotensa (120/60mmHg), eupneica, apirética, sem 
alterações à auscultação cardiopulmonar. Apresentou vários paroxismos de dor precordial que se conseguiram 
associar a picos hipertensivos (sistólicas de 240mmHg) e que duraram menos de 5 minutos. Por suspeita de 
feocromocitoma é internada para estudo. Os doseamentos de ácido vanilmandélico e metanefrinas na urina 
estavam aumentados (12.7mg/24h e 578mg/24h respectivamente). O restante estudo analítico não revelou 
alterações. A TAC abdominal revelou lesão expansiva em topografia correspondente à supra-renal direita com 6cm 
de maior diâmetro compatível com feocromocitoma. A cintigrafia com 123I-MIBG não revelou alterações. Ao 7º dia 
de internamento iniciou bloqueio alfa com fenoxibenzamina, tendo ficado assintomática quando se atingiu a dose de 
70mg. Fez exérese da lesão, que decorreu sem complicações. O resultado histológico veio corroborar o diagnóstico 
de feocromocitoma. Em consultas de seguimento a doente nega novos paroxismos de dor. 
 
Conclusão:  
O feocromocitoma pode ter formas de apresentação muito variáveis o que leva a atraso do diagnóstico. Os eventos 
cardiovasculares potencialmente fatais causados por esta neoplasia justificam a importância de um diagnóstico 
célere e de uma abordagem terapêutica eficaz no controlo sintomático e na prevenção de complicações. O potencial 
de cura desta neoplasia, se diagnosticada e tratada atempadamente, é enorme mas, nos casos em que se constata 
invasão tumoral ou metastização, o prognóstico é bastante mais reservado. 
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ID 73 - HIPERPARATIROIDISMO PRIMÁRIO: EXPERIÊNCIA NUM CENTRO HOSPITALAR 
 
Carlos Carneiro, Ana Pinho, Ana Cabrita, Anabela Malho, Viriato Santos, Isabel Pinto, Pedro Leão Neves. 
Hospital de Faro, EPE 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO:  
O hiperparatiroidismo primário (HPTP) é uma doença metabólica secundária à secreção aumentada da hormona 
paratiroideia por um adenoma (81%), hiperplasia (15%) ou carcinoma das glândulas paratiroides (4%). Em estudos 
internacionais, estima-se uma incidência anual de 25 a 30 novos casos por 100.000 habitantes. Ocorre sobretudo 
nas mulheres em idade pós menopausa e 80% dos casos são assintomáticos. 
 
OBJECTIVO: 
Identificação dos casos de HPTP numa população, com avaliação epidemiológica, clínica e laboratorial. 
  
MATERIAL E MÉTODOS:  
Realizou-se um estudo retrospectivo, com colheita da informação clínica e laboratorial, de todos os doentes (dts) 
admitidos num centro hospitalar (CH) com o diagnóstico de HPTP nos últimos 10 anos. De acordo com os 
resultados dos censos do Instituto Nacional de Estatística (INE) 2001, calculou-se a incidência de HPTP em relação 
à população geral a cargo dum CH, no mesmo período de tempo. 
  
RESULTADOS:  
Numa população de 211.004, foram diagnosticados 7 casos de HPTP (2 homens e 5 mulheres), idade mediana de 
62 anos [42-80 anos]. 71% foram diagnosticados na consulta de Nefrologia, onde mantém seguimento por 
hipertensão arterial (HTA)  e/ou disfunção renal. Na altura do diagnóstico 6 dts tinham hipercalcemia (Ca 13,2 ± 2,2 
mg/dl), 5 dts HTA (TAS 145±10,0mmHg; TAD77±8,82mmHg) e 4 dts insuficiência renal crónica. A mediana da 
hormona paratiróide (PTHi) foi de 1466 pg/ml[260-3100]. Na admissão hospitalar, 4 dts estavam medicados com 2 
ou mais anti-hipertensores, na dose máxima eficaz.  
 
Salienta-se o facto de um doente ter mantido hipercalcemia grave com necessidade de terapêutica com 
bifosfonatos, tendo-lhe sido diagnosticada glândula ectópica de localização mediastínica após estudo exaustivo.   
Todos os dts foram submetidos a paratiroidectomia, 5 dts à forma parcial e 2 dts à forma total. O diagnóstico 
histológico mais frequente foi o adenoma. 
 
Durante o follow-up de 60 meses [8,7-104,4meses] após a cirurgia, verificou-se que 5 dts se mantiveram 
normocalcémicos, com PTH mediana de 43,5 pg/ml [27-300pg/ml] e hipertensão controlada com menor número e/ou 
dose de anti-hipertensores. Um doente apesar de valores normais de calcemia evoluiu  para insuficiência renal 
crónica terminal com necessidade de Hemodiálise.  
 
CONCLUSÕES:  
Na nossa população, verifica-se que a incidência de HPTP é inferior à descrita noutros estudos mas  mantém-se o 
predomínio do sexo feminino e a elevada prevalência de hipercalcemia e HTA.  
 
Pensa-se que é fundamental a suspeição clínica de HPTP no estudo da HTA, de forma a evitar o diagnóstico tardio, 
quando muitas vezes já existe doença renal e hipercalcemia sintomática.  
 
A avaliação laboratorial do cálcio sérico em doentes com HTA, poderá facilitar o diagnóstico precoce de HPTP, em 
que a terapêutica cirúrgica atempada é muitas vezes curativa. 
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ID 81 - HIPERTENSÃO ARTERIAL ASSOCIADA À OBESIDADE - QUAIS OS MECANISMOS ATRAVÉS DO 
QUAIS O AUMENTO DO PESO PROVOCA UM AUMENTO DA PRESSÃO ARTERIAL? 
 
Ana Luísa Neves (1,2), Luciana Couto (1,2), Duarte Pigantelli (2,3) 
1 - Unidade de Saúde Familiar Camélias, Aces Gaia VII; 2 - Faculdade de Medicina da Universidade do Porto;  
3 - Serviço de Endocrinologia, Hospital de S. João, EPE 
 
 
 
 
Introdução  
Sendo a obesidade e a hipertensão arterial factores de risco prevalentes nos países desenvolvidos, não é 
surpreendente que uma considerável parte da mortalidade nestes países seja devida a causas cardiovasculares. 
Dados epidemiológicos suportam a existência de uma relação entre a obesidade e a hipertensão, e foi demonstrado 
que existe um correlação entre os valores do índice de massa corporal (IMC) e a pressão arterial sistólica e 
diastólica, mesmo dentro de valores de BMI considerados normais. 
 
Metodologia 
Foram revistos os mecanismos frequentemente discutidos na literatura, e que podem constribuir para a subida dos 
valores de pressão arterial nos indivíduos obesos. Foi realizada uma pesquisa nas bases de dados MEDLINE, 
Guidelines Finder, National Guideline Clearinghouse, Canadian Medical Association Infobase, The Cochrane 
Library, DARE, Bandolier, TRIP e InfoPoems, utilizando os termos MeSH “Hypertension”, “Obesity-related 
hypertension”, limitada a artigos publicados desde Janeiro de 1980 até Dezembro de 2010, em língua inglesa e 
francesa. 
 
Resultados 
A base fisiopatológica desta relação é complexa - e inclui vários factores cujos mecanismos vão sendo potenciados 
pelo aumento de peso, que actuam sinergicamente de forma a promover vasoconstrição e retenção de sódio e, em 
última instância, aumento da pressão arterial. 
 
Entre os factores descritos incluem-se alterações hemodinâmicas e renais, a activação neuro-humoral do sistema 
nervoso simpático e sistema renina-angiotensina e efeitos decorrentes do aumento ou alteração do tecido adiposo 
branco. Todos estes mecanismos, através de vias neuro-endócrinas diversas, e por vezes comuns, contribuem para 
o aumento dos valores da pressão arterial concomitante ao aumento da massa corporal. 
 
Conclusão 
A compreensão destes mecanismos reveste-se de uma grande importância clínica, uma vez que permite a abertura 
a novas potenciais opções farmacológicas e a uma melhor adequação das estratégias terapêuticas a estes doentes, 
de forma a atingir um melhor controlo da pressão arterial e das seus efeitos na morbi-mortalidade cardiovasculares.  
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ID 13 - HIPERTENSÃO ARTERIAL E SÍNDROME DE APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO 
 
Igor Milet, J.Roberto Silva, Orlando Gaspar 
 Hospital São Teotónio EPE,Viseu 
 
 
 
 
A Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono é reconhecida como um factor de risco independente para a Hipertensão 
Arterial (HTA). Sendo muito prevalente no contexto da patologia cardiovascular, é muitas vezes subdiagnosticada. A 
SAOS deverá ser convenientemente excluída no doente Hipertenso refractário (em particular no obeso, com 
patologia do sono conhecida ou suspeita, padrão não dipper, predomínio diastólico e nocturno) como potencial 
causa secundária de HTA. Vários estudos têm demonstrado que o tratamento dirigido para a SAOS (CPAP- 
contínuos positive airway pressure) tem contribuído para o controlo da pressão arterial, sobretudo nos doentes com 
HTA severa e refractários, com significância clara em termos de risco cardiovascular global. A propósito de um caso 
clínico singular de HTA secundária a SAOS os autores pretendem fazer uma breve revisão da temática. 
 
Caso clínico em sumário:  
Homem de 60 anos de idade, fumador, obeso (IMC 32), Hipertenso (classe 3) há vários anos e evidência de 
microalbuminúria. Referenciado a consulta de HTA-Medicina por Hipertensão arterial refractária (» 4classes 
farmacológica incluindo diurético). Por suspeita clínica e após exclusão de outras potenciais causas de HTA 
secundária, foram solicitados meios complementares de diagnóstico em conformidade e consulta de Pneumologia. 
Após o diagnóstico de SAOS, iniciou CPAP. HTA normalizada após 3 semanas de terapêutica com CPAP. A 
relevância dada ao caso, prende-se com o facto do doente se encontrar presentemente medicado com apenas uma 
classe farmacológica anti-hipertensora, mantendo de forma sustentada um excelente controlo tensional, 
evidenciando uma melhoria global do seu risco cardiovascular.  
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ID 14 - HIPERTENSÃO ARTERIAL NO DOENTE OBESO - A ESTÉTICA DE UMA CONSULTA 
 
Igor Milet, J.Roberto Silva, Orlando Gaspar 
Hospital São Teotónio EPE,Viseu 
 
 
 
 
A Hipertensão Arterial associada à Obesidade é hoje em dia uma entidade com relevância reconhecida. Vários 
estudos demonstram a relação directamente proporcional entre o ganho ponderal e o aumento da pressão arterial, 
com todas as complicações cardiovasculares a que essa relação está associada. Os autores pretendem apresentar 
um estudo de doentes com o diagnóstico de HTA com excesso ponderal/obesos e não obesos seguidos numa 
consulta de HTA-Medicina (n= 55), avaliando-os em termos de prevalência de co-existência patológica, controlo 
tensional, lesão orgão alvo, necessidades terapêuticas, adesão terapêutica. Apesar de “magra”, a amostra vem 
confirmar as evidências conhecidas e referidas inicialmente e reforçar a necessidade da implementação de novas 
estratégias, preventivas e /ou terapêuticas no combate a esta epidemia, a Obesidade. 
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ID 55 - HIPERTENSÃO ARTERIAL NO INTERNAMENTO HOSPITALAR – OPORTUNIDADE DE INTERVENÇÃO 
 
Marques L, Vedes E, Marques, MD 
Serviço de Medicna III - Centro Hospitalar Lisboa Norte - Hospital de Pulido Valente 
 
 
 
   
Introdução  
As doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte em todo o mundo. A prevalência de hipertensão arterial 
(HTA) em Portugal é 42,1%, estando controlada em 11,2%. A baixa taxa de controlo faz supor um grande número 
de internamentos relacionado com este factor de risco cardiovascular. Este trabalho tem por objectivos caracterizar 
a população internada num Serviço de Medicina Interna (SMI) quanto à prevalência de HTA, sua relação com o 
motivo de internamento e terapêutica antihipertensora.  
 
Métodos  
Estudo retrospectivo observacional dos doentes internados num SMI de um hospital central entre Setembro e 
Novembro de 2010. Dados obtidos por revisão das notas de alta.  
 
Resultados  
No período referido, estiveram internados 235 doentes. Foram analisadas 228 notas de alta e excluídas 7, por falta 
de dados. A idade média foi de 73 anos. A prevalência de HTA foi 62%. 23% dos internamentos foram por patologia 
associada à HTA. O diagnóstico de saída mais frequente foi insuficiência cardíaca descompensada (ICC-33%), 
seguido de acidente vascular cerebral (AVC- 30%). Dos hipertensos, 33% tinham mais 2 factores de risco 
cardiovascular, mais frequentemente dislipidémia - 37%. À admissão, 33% estavam medicados com 1 
antihipertensor. Em 60% dos hipertensos a terapêutica antihipertensora foi alterada: mudança na classe 
farmacológica ou inicio de associação fixa (AF) - 45%; alteração do número de classes antihipertensoras - 55%. 
Destes, 74% tiveram incremento terapêutico. Os diuréticos foram a classe mais prescrita (45% na admissão e 51% 
na alta), seguidos pelos inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA) (36% na admissão e 49% na 
alta). A percentagem de doentes medicados com AF aumentou entre a admissão e a alta - 15 para 22%. Os 
antagonistas dos canais de cálcio (ACC) foram a classe menos prescrita (15% na admissão e 19% na alta).  
 
Discussão  
A prevalência de HTA nesta série é maior que na população geral por ser uma população idosa com múltipla 
patologia. A doença cardiovascular foi a principal causa de internamento. Os internamentos por ICC foram tão 
frequentes como por AVC, possivelmente pela existência de uma Unidade de AVC noutro sector. A baixa 
prevalência de múltiplos factores de risco cardiovasculare explica-se pela natureza retrospectiva do estudo e sub-
notificação nas notas de alta. Os resultados referentes à terapêutica farmacológica salientam a importância do 
internamento na sua optimização. A grande utilização de diuréticos e IECAS traduz a elevada prevalência de ICC e 
a herança do tempo em que os diuréticos eram primeira linha na HTA. O incremento de terapêutica faz supor casos 
de HTA não controlada. A baixa prescrição de ACC e AF merece uma reflexão: a prescrição de associações 
IECA/ARA com ACC provou ser benéfica na prevenção do AVC, a complicação mais prevalente em Portugal. Este 
trabalho realça a oportunidade que é o internamento para a alteração dos hábitos de prescrição, controlo e 
prevenção secundária na HTA.  
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ID 66 - HIPERTENSÃO ARTERIAL RESISTENTE: ESSENCIAL OU SECUNDÁRIA? 
 
Milan Satendra, Catarina Santos de Sousa, Armando Graça, José Ferreira Júnior, Glória Silva, João Gorjão Clara 
Hospital Pulido Valente, Centro Hospitalar Lisboa Norte 
 
 
 
 
Introdução:  
A hipertensão arterial (HTA) resistente é definida actualmente como a pressão arterial (PA) que permanece elevada 
apesar do uso de três agentes anti-hipertensores de classes diferentes em doses optimizadas, sendo, idealmente, 
um deles um diurético, ou aquela controlada com o uso de quatro ou mais drogas. 
 
Caso clínico:  
Os autores descrevem um caso de uma mulher caucasiana de 45 anos, internada após consulta médica por quadro 
de picos hipertensivos (200/120mmHg, FC=99bpm, semelhante nos 4 membros) associados a sudorese e cefaleia 
frontal. Tinha antecedentes conhecidos de HTA com 4 anos de evolução, de difícil controlo com cinco classes de 
fármacos anti-hipertensivos. Iniciadas a investigação para HTA secundária e a pesquisa de lesões de órgãos-alvo, 
foram solicitados os seguintes exames laboratoriais e de imagem: (1) hemograma, aldosterona, renina, provas de 
função tiroideia, todos sem alterações. (2) electrocardiograma com ritmo sinusal, com padrão de hipertrofia 
ventricular esquerda. (3) ecocardiograma com ventrículo esquerdo não dilatado com função sistólica global 
conservada (4) MAPA com pressurometria documentando HTA sistólica e diastólica diurna e nocturna (PAS 
média=167mmHg e PAD média=112mmHg), não se registando descida nocturna dos valores da TA (padrão não 
Dipper). (5) A Ecografia Renal com Ecodoppler das Artérias Renais demonstrou possível estenose 
hemodinamicamente significativa no terço médio do trajecto da artéria renal direita, excluída em (6) Angio-RM, que 
demonstrou apenas variante anatómica da veia renal esquerda, retro-aórtica. (7) A TC das supra-renais, abdominal 
e pélvico sem alterações. (8) Urina 24h com normetanefrina com 2,3x o valor superior do normal, com metanefrinas 
e cortisol dentro dos parâmetros da normalidade. (9) Polissonografia: relação apneia/hipopneia normal, roncos leves 
e despertares breves. Saturação da oxi-hemoglobina normal; (10) Repetiu normetanefrinas com 2.5x acima do limite 
superior e metanefrinas normais. (11) Apesar de TC sem alterações e metanefrinas negativas, optou-se por fazer 
cintigrafia 123-MIBG que não demonstrou alterações. Durante o internamento que durou cerca de um mês, fez-se o 
re-ajuste da terapêutica anti-hipertensora, tendo na última semana de internamento estado com os valores de PAS 
persistentemente abaixo de 160mmHg (a maioria delas abaixo de 140mmHg) e valor da PAD persistentemente 
abaixo de 100mmHg.  
 
Conclusão:  
Com este caso, os autores pretendem demonstrar a existência de HTA resistente sem causa secundária 
diagnosticada. As hipóteses diagnósticas que se configuraram como prováveis foram as de estenose renal e de 
feocromocitoma, no entanto ambas foram excluídas. A propósito deste caso, revê-se o diagnóstico, as etiologias e o 
tratamento da HTA resistente. 
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ID 47 - HIPERTENSÃO ARTERIAL SECUNDÁRIA A ESTENOSE DA ARTÉRIA RENAL : A PROPÓSITO DE 3 
CASOS CLÍNICOS 
 
Cátia Pêgo, Bernardo Faria, Joana Vidinha, Sérgio Lemos, Carla Lima, Jesús Garrido,Tânia Sousa 
Unidade de Nefrologia e Diálise do Hospital de São Teotónio - EPE Viseu 
 
 
 
 
Introdução:  
A doença renovascular é a segunda causa de hipertensão arterial (HTA) secundária, mas a principal causa passível 
de correcção. A estenose da artéria renal (AR) é secundária a doença aterosclerótica vascular renal (DAVR) ou a 
displasia fibromuscular (DF). O exame diagnóstico de rastreio de eleição é a angio-ressonância magnética (RM) e o 
tratamento consiste habitualmente na revascularização por angioplastia renal transluminal percutânea (ARTP).  
 
Caso Clínico 1:  
Doente do sexo masculino, 63 anos, referenciado à consulta de Nefrologia por doença renal crónica e estenose da 
AR direita detectada em cateterismo cardíaco. Antecedentes pessoais de HTA (com > 5 anos de evolução), diabetes 
mellitus tipo 2, miocardiopatia dilatada isquémica, dislipidemia e obesidade. A angio-RM renal revelou estenose 
significativa da AR direita e tumor renal esquerdo. Submetido a ARTP direita e a nefrectomia total esquerda com 
agravamento da função renal.  
 
Caso Clínico 2:  
Doente do sexo masculino, 65 anos, referenciado à consulta de Nefrologia por assimetria das dimensões renais, 
insuficiência renal ligeira e elevação da renina plasmática. Antecedentes pessoais de HTA (com evolução conhecida 
de 2 anos) e dislipidemia. O estudo complementar por angio-RM renal mostrou estenose da artéria renal esquerda. 
Proposto para ARTP que não foi possível por incapacidade de ultrapassar a extensão da lesão. Caso Clínico 3: 
Doente do sexo feminino, 20 anos, referenciada à consulta de Nefrologia por HTA moderada e proteinúria sub-
nefrótica com 6 meses de evolução. Antecedentes pessoais de síndrome polimalformativo, com diminuição da 
acuidade auditiva, nistagmo e estrabismo. Hábitos medicamentosos de etonogestrel sub-dérmico e perindopril 5 mg/ 
dia. Do estudo analítico efectuado destaca-se proteinúria de 50 mg/dl, creatinina e ureia séricas normais, renina e 
aldosterona séricas normais, metanefrinas e ácido vanilmandélico urinários normais. A angio-RM renal revelou 
estenose superior a 50% do terço médio da artéria renal direita sugestiva de DF, confirmada por angiografia de 
subtracção digital. Foi submetida a ARTP, com normalização dos valores tensionais.  
 
Discussão:  
A repercussão do tratamento de revascularização por ARTP no controlo tensional depende do tipo de doença 
renovascular e da co-existência de nefrosclerose arteriolar. Na DF é rara a associação com nefrosclerose arteriolar, 
sendo os resultados da ARTP favoráveis, mesmo nos casos em que a HTA apresenta vários anos de evolução. Na 
DAVR, a idade do doente e o tempo de evolução da HTA superior a 3-5 anos são preditores de maus resultados 
após a ARTP, pelo que o diagnóstico precoce é particularmente importante nestes doentes. 
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ID 45 - HIPERTENSÃO ENDÓCRINA – CASO CLÍNICO 
 
Fernando Esculcas, Pedro Cunha, Jorge Cotter 
Caso Clínico 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO  
Os paroxismos hipertensivos, isolados ou sobrepostos a hipertensão arterial (HTA) crónica, sugerem uma causa 
secundária.Apresentamos um caso de hipertensão arterial endócrina sob a forma de apresentação de paroxismos 
hipertensivos.  
 
CASO CLÍNICO  
Mulher de 41 anos de idade, autónoma, desempregada, sedentária, com antecedentes familiares de diabetes e 
HTA, história pessoal de litíase renal e cirurgia ginecológica por prolapso urogenital aos 39 anos de idade.  
Hipertensão arterial diagnosticada aos 36 anos, controlada com atenolol 50 mgs/dia, com início de paroxismos 
hipertensivos aos 40 anos, ocorrendo caracteristicamente após a micção, associados a sintomatologia diversa.  
Referenciada à Consulta de HTA e Risco Cardiovascular para estudo / exclusão de causa secundária e, dos 
exames complementares realizados previamente, destacamos: estudo analítico, electrocardiograma, ecocardio-
grama, prova de esforço, Holter, ecografias renal e cervical sem alterações valorizáveis.  
Exame objectivo irrelevante. Pressão arterial (PA) controlada no consultório.  
Do estudo pedido, destacamos:  
doseamentos em 3 colecções de urina de 24 horas: metanefrinas totais 1.25, 1.37 e 1.54 mg/dia (refª<1); 
normetanefrinas 1163, 1288 e 1436 mcg/dia (refª:105-304); noradrenalina 230, 258 e 264 mcg/dia (refª:15-80);  
TAC abdomino-pélvica: “formação nodular ligeiramente ovóide (23 mm x 16 mm), homogénea, localizada junto à 
vertente direita do colo vesical, captando contraste”;  
Cintigrafia com 123I-MIBG : “foco de hiperfixação a nível da parede vesical compatível com fixação patológica do 
radiofármaco”. 
Solicitada colaboração por Urologia para tratamento cirúrgico, efectuando cistectomia parcial com exérese da lesão, 
com registo de complicações peri-operatórias.  
A anatomia patológica confirmou o diagnóstico de paraganglioma vesical.  
Consultas de follow-up: doente assintomática, sem recidiva de paroxismos, com PA controlada sem terapêutica, e 
doseamentos bioquímicos normais nas amostras de urina de 24 horas.  
   
CONCLUSÃO  
Os paroxismos hipertensivos, ainda que não patognomónicos, constituem a apresentação clássica de 
feocromocitoma / paraganglioma o qual representa uma causa potencialmente tratável, mas rara, de hipertensão 
arterial secundária, ocorrendo em cerca de 0.2% de hipertensos não seleccionados.  
Identifica-se, maioritariamente, a nível intra-abdominal (97-99%), tendo 15 a 20% localização extra-adrenal; destes, 
o paraganglioma vesical primário representa 0.05% de todas as neoplasias vesicais.  
No caso clínico descrito, a recorrência de síndroma hiperadrenérgico coincidindo com a compressão mecânica 
decorrente da micção, constituiu um indício crucial no diagnóstico estabelecido. 
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ID 18 - HIPERTENSÃO MALIGNA E ENCEFALOPATIA HIPERTENSIVA: UM CASO CLÍNICO 
 
Dário Batista, Mário Amaro 
Hospital Garcia de Orta, Serviço de Medicina 1 
 
 
 
 
As emergências hipertensivas são situações agudas, de risco vital e estão associadas a aumentos marcados de 
pressão arterial, existindo maioritariamente 2 síndromes induzidos por hipertensão (HT) severa: HT arterial maligna; 
definida por HT marcada com hemorragias retinianas, exsudados ou papiledema, e encefalopatia hipertensiva; 
definida por sinais de edema cerebral causado por hiperperfusão resultante da elevação brusca e grave da pressão 
arterial. Os autores descrevem o caso de um doente de 53 anos de idade, caucasiano, ex-toxicodepedente, com 
hábitos tabágicos e etanólicos moderados activos; com HTA diagnosticada há 1 ano, não medicada. Admitido no 
Serviço de Urgência por quadro confusional com deterioração cognitiva e comportamental de início insidioso 
associado a alteração da linguagem e visuais recentes (visão turva, sem diplopia) + HT arterial grave de 
agravamento recente. Apresentava-se apático, com visão turva à esquerda. Ao exame objectivo, pupilas com ligeira 
anisocória (PE>PD). Prova dos braços estendidos com discreto desvio pronatório direito. Tónus muscular 
globalmente aumentado, de forma ligeira. Reflexos cutâneo-plantares equívocos bilateralmente, em fuga, 
esboçando extensão plantar. Electrocardiograma com sinais electrocardiográficos de hipertrofia ventricular direita e 
esquerda com elevada voltagem. Ecocardiografia denotava ventrículo esquerdo com hipertrofia marcada das 
paredes. Fez TC-CE que revelou hipodensidade digitiforme frontoparietal esquerda sugerindo edema vasogénico de 
lesão metastática/infecciosa com discreto desvio da linha mediana. Punção lombar negativa para malignidade. 
Fundoscopia: Edema da papila bilateral com múltiplas hemorragias e exsudados moles, duros. Asteroides hialoides 
OE. Angiografia Florescência: Sequelas retinianas de papiledema de longa duração por HT intracraneana e 
sequelas de HTA grave com focos de isquémia retiniana central sem vasculite. 
 
Na RMN Cerebral: Hipersinal supratentorial assimétrico de predomínio esquerdo. Também em centros medulares 
dos hemisférios cerebelosos e pedúnculos cerebelosos médios, protuberância, núcleos talâmico medial bilateral 
e núcleos lenticulares e caudados, de maior extensão à esquerda. Áreas múltiplas compatíveis com microhe-
morragias. Doente efectuou tratamento (Nifedipina, Captopril, Metoprolol, Furosemido) com boa resposta. Após 2 
meses apresentava-se assintomático, com alterações visuais em regressão, efectuou RMN de controlo: 
reversibilidade parcial bem como algumas lesões de novo. Angiorressonância mostrou irregularidades parietais das 
artérias de grande e médio calibre mas sem oclusões e estenoses francas. 
  
Conclusão:  
Neste doente, apesar de num cenário de encefalopatia posterior reversível poderem existir alterações difusas de 
tronco cerebral semelhantes ao observado, a distribuição supratentorial não era a esperada nessa entidade e pode 
estar em relação com a coexistência de irregularidades arteriovasculares/vasculite associada ao HCV. 
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ID 3 - IMPACTO DA OBESIDADE NUM GRUPO DE DOENTES HIPERTENSOS 
 
Miguel Correia, Carla Araújo, Santos Mendes, Luís Martins 
Serviço de Cardiologia. Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga EPE 
 
 
 
 
Introdução:  
A obesidade é uma epidemia dos tempos modernos, estando associada a aumento da pressão arterial.  
 
Objectivos:  
Avaliar a prevalência da obesidade num grupo de doentes hipertensos e seu impacto nas necessidades 
farmacológicas e controlo tensional. Material e métodos: Seleccionados 100 doentes a partir de uma base de dados 
de um equipamento de medição ambulatória da pressão arterial usando critérios de inclusão e exclusão 
previamente definidos. Os resultados foram sujeitos a tratamento estatístico usando programa informático (SPSS 
13.0®).  
 
Resultados:  
Dos 100 doentes incluídos neste estudo, 98 apresentavam informação que permitia cálculo do índice de massa 
corporal (IMC). Apenas um doente apresentava baixo peso (IMC<18,5 kg/m2). Dos restantes, verificamos que, 
16,5% tinham índice de massa corporal considerado normal (IMC entre 18,5 e 24,9 kg/m2), sendo que, a maioria 
(54,6%) apresentava excesso de peso (IMC entre 25 e 29,9 kg/m2), com 28,9% tendo critérios de obesidade (IMC 
≥30 kg/m2). Comparando o grupo de doentes obesos, com os doentes não obesos, constatamos que apresentavam 
uma média de idades semelhante (60,1 ± 10,6 anos vs 62,8 ± 13,3 anos; p=0,2), mas com predomínio de mulheres 
no grupo de doentes obesos (75,0%) em comparação com o grupo de não obesos (41,4%). Olhando para os valores 
médios das pressões arteriais sistólicas (PAS) e distólicas (PAD) médias diárias, não verificamos ocorrência de 
diferença estatisticamente significativa entre o grupo de doentes obesos e não obesos (PAS: 131,1 ± 15,1 mmHg vs 
129,3 ± 13,8 mmHg; p=0,5 e PAD: 73,4±9,2 mmHg vs 75,9 ± 9,8 mmHg; p=0,2), o mesmo se passando ao 
comparar, entre os dois grupos, os valores médios das pressões arteriais sistólicas e diastólicas médias diurnas e 
nocturnas. No entanto, o grupo de doentes obesos estava medicado, em média, com maior número de anti-
hipertensores, em relação aos não obesos (2,4 ± 0,8 fármacos vs 2,0 ± 1,0 fármacos), sendo a diferença 
estatisticamente significativa (p=0,02). De facto, no grupo dos obesos, 46,4% dos doentes estavam a fazer 3 ou 
mais anti-hipertensores, enquanto que, nos restantes, apenas 27,5% necessitavam de 3 ou mais fármacos. Olhando 
para cada uma das classes de fármacos, verificamos que, apenas na classe dos diuréticos se verificou uma 
diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos, com 75% dos obesos medicados com diurético vs 
apenas 44,9% dos não obesos tomando diuréticos (p=0,008).  
 
Conclusão:  
A obesidade tem prevalência significativa nesta amostra de doentes hipertensos, superior aos dados de prevalência 
populacional em Portugal, o que mostra a sua importância na hipertensão arterial. Apesar do controlo tensional ser 
semelhante nos dois grupos, os obesos necessitaram de maior número de fármacos. É interessante notar a elevada 
taxa de utilização de diuréticos nos obesos, comparativamente aos restantes doentes, tendo em conta o perfil 
metabólico adverso de muitos fármacos desta classe, com maior risco nos obesos. 
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ID 20 - METABOLISMO MINERAL E HIPERTROFIA VENTRICULAR ESQUERDA EM DIABÉTICOS TIPO 2 COM 
DOENÇA RENAL. 
 
Ana Paula Silva, Ana Pinho, Ana Cabrita, Anabela Guedes, Nelson Tavares, Ana Camacho, Pedro Leão 
Serviço de Nefrologia, Hospital de Faro E.P.e 
 
 
 
 
A doença cardiovascular (DCV) é a principal causa de mortalidade nos diabéticos tipo 2 com doença renal e a 
hipertrofia do ventrículo esquerdo a alteração mais frequente.  
 
Na doença renal crónica, apesar da etiologia multifactorial das alterações funcionais e estruturais do musculo 
cardíaco, há evidência que as alterações do metabolismo mineral contribuem para o aumento da massa cardíaca, 
sendo também factores permissivos na fibrose intersticial do miocárdio, particularmente nos doentes diabéticos.  
O nosso objectivo foi o de avaliar a relação entre o metabolismo mineral, nomeadamente da PTH e da vitamina D, 
sobre o índice de massa do ventrículo esquerdo (IMVE) em diabéticos tipo 2 com doença renal.  
 
Foi realizado um estudo transversal com 50 diabéticos tipo 2 (f=18, m=32), com idade média de 66,9 ano e um 
filtrado glomerular médio (MDRD) de 50 ml/min/1,73 m2 seguidos numa consulta de Nefropatia Diabética.  
 
Foram avaliados parâmetros do metabolismo mineral: cálcio, fósforo, PTH e forma inactiva da vitamina D, e o IMVE.  
Num modelo de correlação de Spearman, o IMVE correlacionou-se significativamente com a PTH (r=0,587 p= 
0,001) e inversamente com a Vitamina D (r= - 0,847  p=0,001). Não se observou associação do IMVE com os 
valores de cálcio e fósforo.  
 
Neste, como noutros estudos, a PTH e insuficiência ou deficit da OH (25) D, estão associados ao aumento do índice 
de massa do ventrículo esquerdo. Porém, ainda é desconhecido a partir de que níveis quer da PTH e da OH(25)D 
passa a ocorrer comprometimento cardíaco, especialmente nos diabéticos tipo 2 com doença renal. 
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ID 94 - MICROALBUMINÚRIA: RELAÇÃO COM O USO DE ESTATINAS 
 
F. Ferreira Morong , J. Velasco, N.R. Robles, C. Mena, J. Polo, E. Angulo, J. Espinosa 
Unidade de Hipertensao Arterial - Hospital Infanta Cristina-Badajoz-Espanha 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO:  
Tem sido sugerido que as estatinas podem interferir com a reabsorção tubular de albumina incrementando a 
microalbuminúria . No entanto, não existem estudos epidemiológicos que estudam este problema. Tentamos avaliar 
se a prevalência da microalbuminúria esta aumentada nos pacientes que tomam estatinas.  
 
MATERIAL E METODOS: 
Estudo transversal realizado nas consultas de atenção primaria de Extremadura. A microalbuminúria foi detectada 
por tira reativa mediante o cociente albumina/creatinina na orina da primeira hora da manhã. Quando o teste era 
positivo realizou-se  análise elementar com tira reativa e se excluíu aos pacientes com positividade para nitritos e/ou 
leucocituria. Todos os pacientes foram submetidos a determinação de creatinina, uréia, e hemograma. Foram 
registrados os medicametos que estavam tomando os pacientes, particularmente estatinas.  
 
RESULTADOS:  
Sobre 496 pacientes avaliados  8.15% dos que não  tomavam  estatinas e  um 21% dos que recibiam estatinas 
apresentavam microalbuminuria (p<0,001). O odds-ratio (OR) era 2,59 (sem estatinas, 0,435 -95%IC 0,27-0,70-; 
com estatinas 1,11 –IC 1,04-1,20; p = 0,001). Os pacientes que recibíam atorvastatina e simvastatina foram 
analizados separadamente (a  amostra era pequena com outras estatinas). Dos pacientes com atorvastatina um 
30,4% apresentavam microalbuminuria e dos pacientes com simvastatina um 14,3% (p = 0,015). OR 0,377 para os 
tratados com simvastatina (0,599 IC 0,41-0,87; atorvastatina 1,59 CI 1,02-2,46, p = 0,015). Não havia diferenças nas 
concentração do colesterol LDL nem de outros parámetros lipídicos entre os grupos comparados. Fazendo a 
regresão logística a relação manteve-se nos diabéticos mas  não desaparecía nos pacientes sem diabetes.  
 
CONCLUSÕES:  
O uso das estatinas parece associarse a presença de microalbuminúria, particularmente nos pacientes diabéticos. 
Este risco parece maior com atorvastatina que com simvastatina.  
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ID 77 - O PAPEL DA HIPERTENSÃO ARTERIAL NA CALCIFICAÇÃO VALVULAR AÓRTICA 
 
Ana Faustino, Rui Providência, Luís Paiva, Romeu Cação, Paula Mota, Marco Costa, António Leitão-Marques 
Serviço de Cardiologia, Centro Hospitalar de Coimbra 
 
 
 
 
Introdução: 
A calcificação da válvula aórtica é um marcador de envelhecimento valvular e conduz a disfunção da mesma. A 
hipertensão arterial (HT) é um reconhecido interveniente na sua etiopatogenia. 
 
Objectivo:  
Avaliar a HT como predictora de calcificação valvular aórtica (CVA) em doentes (D) sem estenose aórtica (EA) 
significativa. 
 
Métodos:  
Estudo retrospectivo de 144 doentes (D) consecutivos que realizaram coronariografia por AngioTC multicortes 
(Phillips Brillance) durante o período de 18 meses: 37.5% homens, 62±13 anos, 23.6% diabéticos, 79.2% 
hipertensos, 52.1% com dislipidemia, 41% com insuficiência renal crónica (IRC); 8.3% com EA (ligeira/moderada). 
Efectuadas medições de score de cálcio valvular aórtico (SV) por método semi-automátido igual ao usado para  
determinação de cálcio coronário numa estação de trabalho (Aquarius 3D TeraRecon). Os D foram divididos em 2 
grupos de acordo com a presença de CVA: grupo SV+ (SV≥1: 88D/61.1%) e grupo SV - (SV=0: 56D/38.9%). 
Comparados aspectos demográficos, factores de risco cardiovascular (FRCV) e parâmetros laboratoriais. 
 
Resultados:  
Os D do grupo SV+ eram em média 15 anos mais velhos (68±10 anos vs 53±11, p<0.001). Apresentaram em média 
valores de tensão arterial sistólica (TAS) 11mmHg superiores (144±22 vs 133±22mmHg, p=0.005), tensão arterial 
diastólica (TAD) mais baixa (73±12 vs 78±11mmHg, p=0.023), pressão de pulso (PP) superior (71±23 vs 
55±18mmHg, p<0.001) e maior prevalência de disfunção renal (Estadios: I -30.5% vs 56.1%, II – 49.2 vs 34.1%, III -
20.3% vs 9.8%, p=0.033; taxa de filtração glomerular média (TFG por MDRD): 80±26 vs 90±22mL/min/1.73m2, 
p=0.046). Por curva ROC destas variáveis foi possível identificar a idade (AUC 0.89, IC95% 0.83-0.95, p<0.001), a P 
(AUC 0.68, IC95% 0.57-0.78, p=0.003) e a TAS (AUC 0.61, IC95% 0.50-0.73, p=0.05) como as que melhor se 
relacionaram com a CVA (vs TAD: AUC 0.35, IC95% 0.24-0.46, p=0.011, e TFG: AUC 0.34, IC95% 0.24-0.46, 
p=0.009). melhor limiar identificado foi de 60 anos para a idade (sensibilidade: 85%, especificidade: 73%), de 
51.5mmHg para PP (sensibilidade: 73%, especificidade: 51%) e de 128.5mmHg para a TAS (sensibilidade: 75%, 
especificidade: 42%). Não foi verificada diferença entre os grupos no que respeita a sexo ou outros FRCV. Por 
análise multivariada apenas a idade (OR 1.24, IC95% 1.14-1.35, p<0.001) e a TFG (OR 1.00-1.06, p=0,045) se 
mostraram predictores independentes de CVA. 
 
Conclusão:  
Na população em estudo, a presença de calcificação valvular associou-se a uma idade superior, a TAS e PP mais 
elevadas, e a menor TD e TFG. A PP e a TAS mostraram uma relação forte com CVA, salientando a importância 
que têm na sua patogenia, mas não actuaram de forma independente. A idade e a TFG foram os únicos predictores 
independentes de CVA. 
 
Estes resultados sugerem a importância da protecção renal e do controlo da TAS e PP, sobretudo em D com idade 
superior a 60 anos, como protectores de CVA. 
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ID 26 - PREVALÊNCIA DA OBESIDADE E HIPERTENSÃO ARTERIAL EM CRIANÇAS DE 6 E 13 ANOS DA USF 
INFESTA 
 
Teresa Maia Fernandes 1, Natacha Fontes 2, Sandra Costa 3, Paula Gomes 4, Raquel Guerra Leal 4 
1 - Interna Medicina Geral e Familiar, USF Infesta - ULS Matosinhos, 2- Interna de Pediatria, Hospital de Pedro 
Hispano - ULS Matosinhos, 3- Interna de Pediatria, Hospital de Braga, 4-Assistente Medicina Geral e Familiar, USF 
Infesta - ULS Matosinhos 
 
 
 
 
Segundo a Organização Mundial de Saúde o excesso de peso e a obesidade são sérios desafios do século XXI, 
sendo considerados problemas de Saúde Pública Mundial. Dados acerca das crianças e jovens portugueses 
estimam valores de prevalência de excesso de peso de 20,3 % e de obesidade de 11,3%. Diversos estudos 
apontam para uma associação entre obesidade e hipertensão arterial (HTA), com aumento da prevalência de HTA 
em crianças obesas, estando presente em cerca de 30% destas. Com este estudo pretendeu-se determinar a 
prevalência de obesidade e HTA nas crianças de 6 e 13 anos da Unidade de Saúde Familiar (USF) Infesta, e a sua 
correlação com algumas variáveis da população em estudo. 
 
Realizou-se um estudo observacional analítico transversal, sendo a população estudada todas as crianças inscritas 
na USF Infesta que completaram em 2010 seis e treze anos de idade (num total de 198 crianças/jovens). Os dados 
foram obtidos por entrevista presencial e observação directa. Colheram-se dados referentes ao sexo, idade 
gestacional, peso ao nascimento, duração do aleitamento materno exclusivo, início da diversificação alimentar, 
Índice de Massa Corporal (IMC) das crianças, tensão arterial, IMC dos pais, antecedentes de HTA nos pais, entre 
outros. Os dados foram posteriormente analisados utilizando o SPSS 15.0®. 
 
Contactaram-se todas as crianças com 6 anos inscritas na USF, tendo respondido 50% destas. Nestas foi 
encontrada uma prevalência de 17% de excesso de peso e de 26% de obesidade. Relativamente aos valores 
tensionais, 4% das crianças apresentaram valores normais-altos e 2% valores elevados. Dos jovens com 13 anos 
inscritos na USF, responderam 63%. Neste grupo encontrou-se 26% de excesso de peso e 15% de obesidade. 
Relativamente aos valores tensionais, 4% das crianças apresentaram tensão normal-alta, não tendo sido 
encontrado qualquer caso de tensão elevada. No grupo dos 6 anos, o aleitamento materno exclusivo superior a 4 
meses revelou efeito protector relativamente ao excesso de peso/obesidade (p <0,05). No grupo das crianças de 13 
anos verificou-se que o IMC elevado de ambos os progenitores se associa a excesso de peso/obesidade no jovem 
(p <0,05). 
 
A prevalência de obesidade/excesso de peso encontrada foi superior à descrita na literatura. A prevalência de HTA 
encontrada é sobreponível à relatada na bibliografia para as crianças de 6 anos. Pelo contrário, no grupo dos 13 
anos não se verificou nenhum caso de HTA. As diferenças encontradas podem dever-se ao reduzido tamanho 
amostral. A elevada prevalência de excesso de peso/obesidade encontrada neste estudo mostra claramente que 
são necessárias medidas interventivas, quer nos cuidados de saúde, quer na comunidade, dirigidas às 
crianças/jovens e aos pais, de forma a promover estilos de vida saudáveis, prevenindo assim, futuras complicações. 
É importante que sejam realizados mais estudos a nível nacional e com amostras mais representativas, de forma a 
melhor adequar a prestação de cuidados à população. 
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ID 61 - PREVALÊNCIA DE PRESSÃO ARTERIAL ELEVADA NUM RASTREIO EM AMBIENTE HOSPITALAR 
 
Cristiana Paulo, Sofia Pereira, Elika Pinho, Joana Mascarenhas, Susana Ferreira, Vitor Braz, Rosa Maria Santos, 
Margarida Silva, Augusta Flores, Abílio Vilas Boas, Maria João Lima 
Consulta de Medicina Interna - Hipertensão, Hospital de S. João, EPE 
 
 
 
 
Introdução:  
A hipertensão arterial (HTA) tem elevada prevalência em Portugal. Em 2003, no estudo PAP, a prevalência na 
população adulta portuguesa era de 42,1%, mas só em 46,1% dos casos era conhecida. Os rastreios constituem um 
meio de identificação e orientação de doentes com risco cardiovascular elevado.  
 
Objectivos:  
Avaliar a prevalência de pressão arterial elevada (PAE) e os seus determinantes, num rastreio realizado em 
ambiente hospitalar.  
 
Métodos:  
No âmbito de uma iniciativa de educação para a saúde, o grupo da consulta de HTA efectuou um rastreio de HTA e 
aumento ponderal no átrio de acolhimento do nosso hospital durante 5 dias das 14 às 19 horas. Foi recolhida 
informação relativa a género, idade, diagnóstico prévio de HTA e uso de fármacos anti-hipertensores. Foram 
efectuadas 2 determinações da pressão arterial na posição de sentado e medido o peso e a altura. Definimos PAE 
como pressão arterial sistólica (PAS)≥140 mmHg e/ou pressão arterial diastólica (PAD)≥90 mmHg, excesso de peso 
como índice de massa corporal (IMC) entre 25-30 e obesidade como IMC≥30 Kg/m2. As variáveis contínuas 
[medianas (intervalo e interquartil-IIQ)] e as categóricas (proporções) foram comparadas usando o teste de Mann 
Whitney e o qui-quadrado, respectivamente. Avaliamos os determinantes de PAE nos participantes com diagnóstico 
prévio de HTA e sem HTA conhecida por modelos de regressão logística. 
 
Resultados:  
Foram rastreados 236 adultos, com idade mediana (IIQ) de 55 (45-65); 149 (63%) eram mulheres. A prevalência de 
PAE foi de 38,6% (33,6% nas mulheres e 47,1% nos homens), tendo sido encontrada em 44 (31%) participantes 
sem HTA conhecida. A prevalência de HTA conhecida foi de 39,8% (37,6% nas mulheres e 43,7% nos homens) e a 
prevalência de HTA conhecida controlada foi de 50%. A prevalência de excesso de peso foi de 32,7% e 45,2%, e a 
de obesidade de 39,5% e de 32,1%, respectivamente nas mulheres e nos homens. Nos participantes com PAE, os 
que não tinham HTA conhecida, comparando com os que tinham HTA conhecida, eram mais jovens (idade mediana 
de 49 (43-56) vs 62 (55-68), p<0,001) e tinham PAD mais elevada [92 (88-97) vs 84 (76-92), p<0,001]. Nos doentes 
com HTA conhecida não encontramos nenhum determinante de PAE. Nos participantes sem HTA conhecida os 
determinantes de PAE foram em análise multivariada o género (masculino vs feminino, OR=3,45, IC 95%: 1,53-7,78, 
p=0,003) e a obesidade (OR=3,48, IC 95%: 1,53-7,94, p=0,003).  
 
Conclusões:  
A HTA e o excesso ponderal têm prevalências elevadas nesta amostra de uma população comunitária. Os rastreios 
contribuem para a sensibilização das populações e a identificação de doentes em risco cardiovascular. A nossa 
amostra permite verificar que cerca de 1/3 dos indivíduos com pressão arterial elevada desconhece ter HTA. 
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ID 70 - QUALIDADE DE VIDA DO DOENTE HIPERTENSO: VALIDAÇÃO DE UM QUESTIONÁRIO 
 
Esperança Silva, Barbara Oliveiros, Emanuel Ponciano, Margarida Caramona 
Centro de Estudos Farmaceuticos, Faculdade de Farmácia, Universidade de Coimbra 
 
 
 
 
A HTA é actualmente um dos problemas de saúde pública mais preocupantes, sendo um dos factores de risco mais 
comum para o desenvolvimento das doenças cardio e cerebrovasculares, consideradas como uma das principais 
causas de morte e morbilidade a nível mundial e também em Portugal. A educação terapêutica do doente hipertenso 
permite melhorias significativas no controlo da pressão arterial, mas principalmente, a adaptação à situação de 
doença, no que respeita à qualidade de vida do doente e à capacidade para o tornar autónomo, sabendo gerir a sua 
doença no dia-a-dia. Este estudo pretende validar um questionário de qualidade de vida, para português de 
Portugal, criado para determinar a QV percepcionada pelo doente hipertenso e avaliar em doentes sob terapêutica 
anti-hipertensora quais os factores que afectam a QV. Destina-se a ser utilizado por profissionais de saúde da área 
de cardiologia na população de doentes com hipertensão. Com este estudo pretendemos avaliar os aspectos da 
validade de constructo do instrumento, estabilidade temporal e a fiabilidade da consistência interna. 
Procedeu-se à tradução do inglês do questionário HYPER - The Hypertension Health Status Inventory e à sua 
validação em Portugal. A validação realizou-se no ano de 2007 e era dirigida a maiores de 18 anos. Incluiu doentes 
hipertensos das farmácias comunitárias a tomar 1 ou mais anti-hipertensores de forma crónica. Doentes que se 
dirigiam a farmácia para adquirir anti-hipertensores ou medir a TA foram convidados a preencher o questionário. A 
validade simultânea verificou-se através da correlação dos resultados obtidos com o questionário de saúde geral 
SF-36 e o HYPER. A estabilidade temporal através de teste reteste. A consistência interna, através da qual se 
verificou a homogeneidade do instrumento, realizou-se através do coeficiente alfa de Cronbach. Realizou-se uma 
análise estatística dos dados recolhidos recorrendo-se ao SPSS v15. 
 
Participaram 1881 doentes hipertensos sendo a idade média de 60,49±12,16 anos. A análise factorial exploratória 
através do método dos componentes principal, com a rotação oblíqua, revelou uma estrutura de três factores. 
Ficámos então com uma versão com 29 itens distribuídos por três dimensões (emocional, física e diária), contudo 
alguns dos itens carregam noutros factores diferentes da versão original. A validade de conteúdo apresentou um 
elevado nível de consenso. A consistência interna apresentou um valor de alfa de Cronbach de αhyper=0.897 para a 
escala de 29 itens; para o primeiro factor de αemocional= 0.883, para o segundo factor de αdiária= 0.822 e para o 
terceiro factor de αfisica= 0,711.  
  
Os testes efectuados revelaram boas características psicométricas da versão portuguesa do HYPER. Provou-se ter 
validade interna, fiabilidade e é de fácil aplicação. Pode ser utilizado futuramente no acompanhamento 
farmacoterapêutico do doente hipertenso, contribuindo para melhorar a prática clínica. 
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ID 86 - QUALIDADE DO CONTROLO DOS HIPERTENSOS DE 3 FICHEIROS 
 
Marta Andrade, Angela Santos Neves, Regina Belo, Gil Correia 
UCSP Montemor-o-Velho 
 
 
 
 
Introdução:  
A prevalência de HTA estimada para a população portuguesa é de 42,6% de acordo com um estudo de 2009. A 
hipertensão arterial é um factor de risco cardiovascular (RCV) reconhecido, constituindo as doenças 
cardiovasculares a primeira causa de morte em Portugal. Um doente hipertenso deve ser visto não apenas como um 
valor, mas integrado numa avaliação global de RCV a partir da qual se decide a sua terapêutica. 
 
Objectivos:  
Avaliar a qualidade de vigilância e controlo dos hipertensos dos três ficheiros e monitorização de alguns parâmetros 
de seguimento do doente hipertenso. 
 
Métodos: 
Dimensão estudada: Adequação técnico-científica e efectividade. 
 
Unidade de estudo: Hipertensos inseridos no Programa de Vigilância  pertencentes a três ficheiros de utentes, 
seguidos na unidade de saúde em 2009. 
 
Tipo de dados: Processo. 
Fonte de dados: Processo informático.  
Tipo de avaliação: Interna interpares, retrospectiva. 
Critérios de Avaliação: 
Procedimento: IMC; Perímetro abdominal (PA); Ficha lipídica; medição de tensão arterial (TA); ECG; 
Microalbuminúria. 
Controlo (guidelines da HTA da ESC/ESH): TA registado < 140/90 mmHg (<130/80 mmHg se DM ou IRC, <125/75 
se proteinúria); IMC<25 Kg/m2; PA<88 cm se mulher, PA<102 cm se homem; Colesterol total <190 mg/dl; LDL<115 
mg/dl; HDL>40 mg/dl e TG>150 mg/dl; Microalbuminúria <30 mg/24h. 
Selecção da amostra: Base institucional. 
 
Resultados:  
806 hipertensos, 58,9% do sexo feminino, média de idade 68,4 anos, máximo 102 e mínimo 18 anos. Procedimento 
IMC 35,9%, PA 13,5%, ficha lipídica 61,2%, medição de TA 68,1%, ECG 43,6% e microalbuminúria 24,6% dos 
hipertensos. Controlo: TA controlada 37,1%, IMC<25 Kg/m2 17,3%, mulheres com PA<88 cm 0,06% e homens com 
PA<102 cm 31,9%, 18,5% dos hipertensos com Colesterol total < 190 mg/dl, LDL <115 mg/dl, HDL>40 mg/dl e 
TG<150 mg/dl e Microalbuminúria< 30 mg/24h em 71,2% dos hipertensos.  
 
Discussão:  
O padrão de qualidade dos parâmetros avaliados foi na globalidade insatisfatório, revelando o registo insuficiente 
dos indicadores de procedimento bem como um controlo deficitário da TA e dos factores de RCV. Deste modo, há 
necessidade de instituir medidas correctoras a nível dos profissionais: divulgar resultados, disponibilizar guidelines 
actualizadas e proposta de actualização do programa de vigilância da HTA. A nível populacional, incentivar o 
cumprimento de medidas higieno-dietéticas e criar um guia do hipertenso de forma a capacitar o doente dos 
objectivos a atingir na sua doença.  
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ID 25 - RESPOSTA NORMOTENSIVA OU HIPERTENSIVA NO CONTEXTO DE ENFARTE AGUDO DO 
MIOCÁRDIO: BENEFÍCIO DO IMPACTO PARADOXAL? 
 
Bruno Rodrigues, Emanuel Correia, Davide Moreira, Rita Faria, Luís Ferreira Santos, Pedro Ferreira, Luís Nunes, 
João Pipa, Oliveira Santos. 
Serviço de Cardiologia- Hospital São Teotónio – Viseu 
 
 
 
 
Introdução: 
Estudos revelam que a pressão arterial sistólica na admissão (PASa) é um factor de prognóstico independente, em 
pacientes (P) internados por insuficiência cardíaca de diferentes etiologias. Contudo, o impacto prognóstico da 
resposta hipertensiva fisiopatológica em contexto de um fenómeno de stress orgânico cardíaco (como o enfarte 
agudo do miocárdio - EAM) carece de esclarecimento na literatura actual.    
 
Objectivo: 
- Avaliar o valor prognóstico intrahospitalar de uma resposta hipertensiva à admissão em doentes admitidos por 
EAM. 
 
Métodos: 
Estudo retrospectivo de 768 P admitidos consecutivamente por EAM (Jan. de 2007 a Out. de 2010) numa UCIC. 
Foram excluídos os P com antecedentes pessoais de HTA e com PASa< 100mmHg. Constituídos 2 grupos (G) de 
acordo com PASa (n=228): GA (n=136) <140 e GB (n=92) >140 mmHg e compararam-se as características clínicas, 
analíticas, angiográficas e endpoints (FEVE<45% e morte intrahospitalar). Análise estatística com SPSS. 
 
Resultados:  
A média de idade global foi de 66,1 anos (±12,8) (não existindo diferenças entre os G) prevalecendo o sexo 
masculino em ambos (±78%). 
Os antecedentes pessoais cardiovasculares revelaram distribuição idêntica entre os G. 
Na medicação à admissão verificou-se que o GA se encontrava sob maior % de estatina e ß-bloq. (p-ns), não se 
verificando diferenças nas restantes classes farmacológicas. No ECG, verificou-se distribuição homogénea do EAM 
com supra-ST (±51%) e BCRE (±3%), sendo os mm de elevação de ST (1,97 vs 1,4mm; p-0,24) a % de FA e de 
HVE (p-ns) superiores no GA. A FC média foi de ± 78,3bpm (idêntica nos G).Nos sintomas de admissão e no tempo 
“door to balloon” não ocorreram diferenças entre os G, revelando o GA uma demora média superior na recorrência 
hospitalar (699 vs 532 min, p-0,34). 
Analiticamente, os valores dos leucócitos (p-0,01), RDW, Glicose, PCR (p-0,03), troponina máxima (TM) e BNP 
revelaram-se superiores no GA (sendo a ClCr inferior) não existindo correlação nos níveis de Hb e nos parâmetros 
lípidicos. 
O Cateterismo revelou idêntica % de nº de vasos afectados entre G, com o GA a possuir 68,1% de envolvimento da 
descendente anterior (vs 57,7% GB;p-0,11) e menor FEVE global (52,64 vs 57,53%; p-0,035), repercutida 
clinicamente em classe de Killip máxima superior (1,7 vs 1,4; p-0,035).  
O tempo médio de internamento foi idêntico entre grupos (±7,5 dias), sendo a taxa de mortalidade superior no GA 
(6,1 vs 1,8%; p- 0,10; global-7,9%) revelando-se a FEVE, FC, leucócitos, glicémia, PCR, TM e BNP predictores 
independentes a este nível. 
 
Conclusões: 
- PASa superiores encontraram-se fortemente associadas a menor morbi/mortalidade intrahospitalar, revelando uma 
menor interacção com outros preditores independentes de forte impacto global a este nível. 



 
 

111 

COMUNICAÇÕES DE POSTER Quinta-Feira, 17 FEV | 14h 
Dr.ª Teresa Rodrigues e Dr. Fernando Pinto Sala Fénix 3 

 
 

ID 88 - SERÁ POSSÍVEL PREVER PELO PERFIL OU PELA APRESENTAÇÃO CLÍNICA DO SÍNDROME 
CORONÁRIO AGUDO A EXTENSÃO DA DOENÇA CORONÁRIA ATEROSCLERÓTICA? 
 
Bruno Piçarra, Ana Rita Santos, Ana Filipa Damásio, Margarida Celeiro, Ângela Bento, Renato Fernandes,  
Pedro Dionísio, Pedro Semedo, António Jara, Manuel Trinca 
Hospital do Espírito Santo – Évora 
 
 
 
 
Introdução:  
A extensão e gravidade da doença coronária (DC) constitui um factor prognóstico fulcral nos doentes com Síndrome 
Coronária Agudo (SCA). A precoce identificação dos doentes com risco mais elevado poderá levar à adopção de 
uma estratégia terapêutica mais intensiva nestes doentes.  
 
Objectivo:  
Identificar possíveis predictores clínicos da presença de doença coronária multivaso (3 vasos) em doentes 
submetidos a coronariografia por SCA. População e métodos: Nos últimos 15 meses, foram submetidos, no nosso 
centro, 341 doentes a coronariografia por SCA. Constituíram-se 2 grupos: Grupos 1 – doentes com DC de 3 vasos 
(n=66 doentes) e o grupo 2 – doentes com DC de 1 vaso ou coronárias sem lesões angiograficamente significativas 
(n=164 doentes). A presença de lesão coronária significativa foi definida como estenose coronária luminal ≥ 70%. 
Compararam-se factores demográficos (idade e sexo), factores de risco cardiovascular (FRCV) e a apresentação 
clínica do SCA [Angina Instável; Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM) sem elevação de ST e EAM com elevação de 
ST].  
 
Resultados:  
Os doentes com DC de 3 vasos (grupo 1) apresentaram uma idade superior à dos doentes do Grupo 2 (70,5 ± 10,1 
vs 64,3 ± 13,0 anos, p=0,0001), não se verificando diferenças na distribuição por sexos. Com excepção da presença 
de hábitos tabágicos mais prevalentes no Grupo 2 (33,5% vs 15,2%, p=0,008), não se registaram diferenças com 
significado estatístico no que respeita à prevalência dos restantes FRCV entre ambos os grupos. Em ambos os 
grupos, a apresentação clínica de EAM sem elevação de ST foi a mais frequente (Grupo 1 - 56,1%; Grupo 2 – 
54,9%, p=ns), não se constatando diferenças entre os diferentes tipos de apresentação clínica.  
 
Conclusões:  
A prevalência de doença coronária aterosclerótica mutivaso nos doentes com SCA aumenta com a idade. A 
estratificação da extensão da DC não é possível apenas pelo conhecimento do perfil e/ou da apresentação clínica 
dos doentes com SCA. 
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ID 40 - SÍNDROME DE CONN E DIABETES MELLITUS - UM CASO CLÍNICO 
 
Vera Cesário, Bernardo Loff, Carlos Monteverde 
Medicina Interna - Hospital Hosé Joaquim Fernandes - Beja 
 
 
 
 
O Hiperaldosteronismo Primário é uma causa de Hipertensão Arterial (HTA) Secundária, que se manifesta 
habitualmente por HTA refractária associada a hipocaliémia, alcalose metabólica, supressão da actividade da renina 
e produção aumentada de aldosterona.  
 
Os autores apresentam um caso de HTA no contexto de Hiperaldosteronismo Primário em doente com o diagnóstico 
prévio de Diabetes Mellitus.  
 
Doente de 66 anos, sexo feminino, iniciou quadro caracterizado por poliúria, polidipsia, astenia e dores musculares 
generalizadas de instalação gradual e agravamento progressivo com alguns meses de evolução. Este quadro 
associava-se a valores tensionais elevados (>180/100mmHg), apesar de terapêutica anti-hipertensora. 
Antecedentes de DM tipo 2 com 15 anos de evolução, medicada com antidiabéticos orais. As glicémias capilares 
mantinham-se controladas. Não existia evidência de retinopatia, nefropatia ou neuropatia diabéticas estabelecidas. 
Antecedentes familiares de DM mas não de HTA. Ao exame objectivo, salientava-se fácies incaracterística, 
TA190/88mmHg, igual em ambos os braços, pulso 76/minuto, arrítmico, ausência de sopros audíveis ao nível das 
artérias renais, ausência de massas abdominais palpáveis, membros inferiores sem edemas.  
 
Analiticamente, destaca-se glicémia 91mg/dL, HbA1c6.0%, função renal normal, microalbuminúria na urina de 24h 
aumentada (101.66mg/24h), perfil lipídico sem alterações, potássio sérico reduzido (2.4mmol/L), potássio na urina 
de 24h aumentado (145mmol/24h), aldosterona sérica aumentada (130.4ng/dL), actividade da renina sérica 
reduzida (<0.2ng/mL/h), relação aldosterona/actividade da renina plasmática aumentada (652ng/dL/ng/mL/h). ECG: 
fibrilhação auricular. Ecocardiograma: aurícula esquerda dilatada, sem outras alterações, incluindo ventrículo 
esquerdo. Imagiologicamente, destaca-se na tomografia computorizada abdominal imagem sugestiva de adenoma 
da supra-renal com diâmetro antero-posterior de cerca de 4 cm e transversal 1.5 cm.  
 
Foi feito o diagnóstico de Síndrome de Conn ou Hiperaldosteronismo Primário com proposta de terapêutica cirúrgica 
que decorreu sem intercorrências e benefício clínico.  
 
A associação de DM tipo 2 e HTA é frequente, fazendo ambas parte da síndrome metabólica. A prevalência de HTA 
renovascular aumenta na população diabética e com a duração da diabetes. Desta forma, no diabético, é importante 
despistar o envolvimento renal, sobretudo quando existem manifestações de doença cardiovascular. Nesta doente, 
apesar do longo curso de Diabetes, não havia evidência clínica de nefropatia, retinopatia ou neuropatia diabética, o 
que reforça a presença provável de outra etiologia para a HTA.  
 
No Hiperaldosteronismo Primário a suspeição clínica é a chave para o diagnóstico precoce, os sinais e sintomas são 
inespecíficos, podendo ser mascarados por outras patologias, nomeadamente a Diabetes, dificultando o 
diagnóstico, reforçando-se a importância da investigação de HTA secundária quando esta é refractária a terapêutica 
múltipla. 
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ID 39 - SÍNDROME DE CUSHING ADRENAL: UMA CAUSA RARA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL. A 
PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO 
 
Marta de Almeida Ferreira, Joana Ramalho, Daniel Vaz, Anabela Giestas, Cláudia Amaral, André Carvalho,  
Joana Vilaverde, Fátima Borges 
Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo e Serviço de Medicina Interna do Hospital de Santo António, 
Centro Hospitalar do Porto 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
A hipertensão arterial (HTA), problema importante de saúde pública, é secundária em cerca de 5 a 20% dos casos. 
Na maioria dessas situações, com o tratamento da causa, resolve-se a HTA. Uma pequena percentagem delas 
deve-se a Síndrome de Cushing (SC).  
 
CASO CLÍNICO 
Mulher de 36 anos com história de pré-eclâmpsia numa gravidez há 14 anos e antecedentes familiares de HTA. Há 
1 ano iniciou quadro caracterizado por HTA de difícil controlo, com necessidade crescente de fármacos e aumento 
das suas doses, insónia, queda de cabelo, equimoses fáceis, aumento de peso de predomínio abdominal e 
troncular, fraqueza muscular proximal, plétora facial, aumento da adiposidade cervical e hirsutismo. Apresentava 
ainda dislipidémia e hipertrofia do ventrículo esquerdo no ecocardiograma transtorácico. Do estudo efectuado 
inicialmente: cortisolúria nas 24h aumentada em 2 amostras; catecolaminas urinárias e androgénios séricos 
normais; ratio aldosterona/renina a excluir hiperaldosteronismo primário. Perante teste de rastreio de SC positivo, 
confirmado também perante cortisolémia matinal não frenada (29,3 µg/dL) após 1 mg de dexametasona, prossegiu-
se o estudo excluindo-se pseudo-Cushing com prova de dexametasona-CRH. ACTH matinal não frenada (6,21 
pg/mL), pelo que realizou prova de CRH, cujo resultado favoreceu a existência de SC adrenal. Realizada RMN 
abdominal que mostrou um nódulo na glândula supra-renal direita com 35mm de maior diâmetro. Foi submetida a 
adrenalectomia direita a 23/06/2010. O estudo anatomopatológico revelou a presença de adenoma da SR. Cinco 
meses após a cirurgia, a doente apresentava-se normotensa sem terapêutica dirigida, sem estigmas de 
hipercortisolismo e com perfil lipídico normal. Assim, confirmara-se a etiologia secundária da HTA.  
 
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
Os autores apresentam este caso pela sua raridade e para realçar a necessidade de excluir causas de hipertensão 
secundária em doentes com alterações ao exame objectivo evocadoras de patologias e com HTA refractária. O 
diagnóstico precoce permite um tratamento atempado, evitando as complicações inerentes à doença. 
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ID 4 - TERAPÊUTICA FARMACOLÓGICA NUM GRUPO DE DOENTES HIPERTENSOS 
 
Miguel Correia, Carla Araújo, Santos Mendes, Luís Martins 
Serviço de Cardiologia. Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga EPE 
 
 
 
 
Objectivos:  
Análise da terapêutica farmacológica num grupo de doentes hipertensos e sua repercussão. Material e métodos: 
Seleccionados 100 doentes a partir de uma base de dados de um equipamento de medição ambulatória da pressão 
arterial, que realizaram o exame nos últimos 12 meses, usando critérios de inclusão e exclusão previamente 
definidos. Os dados foram sujeitos a tratamento estatístico usando programa informático (SPSS 13.0®).  
 
Resultados:  
Os 100 doentes considerados têm uma idade média de 62,4 ± 12,7 anos, sendo a amostra constituída por 52% de 
mulheres e 48% de homens. Em 99 dos 100 doentes foi encontrada informação relativa aos hábitos farmacológicos 
em termos de anti-hipertensores. Estavam a ser medicados, em média, com 2,1 ± 1 fármacos anti-hipertensores 
diários, com a maioria (38,4%) sujeita a um regime de 2 fármacos. 28,3% estavam medicados com apenas um 
fármaco anti-hipertensor, seguindo-se 27,3% com três fármacos e 6% com 4 ou mais fármacos. Olhando para os 
diferentes grupos farmacológicos de forma global, verificamos que, 53% estavam a tomar diurético, 41% estavam a 
fazer beta-bloqueante (BB), 40% estavam a fazer inibidores da enzima conversora da angiotensina II (IECA), 39% 
estavam a fazer antagonistas dos receptores da angiotensina II (ARA II), 33% estavam a tomar antagonistas dos 
canais de cálcio (ACC) e 4% estavam a fazer outros grupos farmacológicos. Comparando os valores médios das 
tensões arteriais sistólicas e diastólicas médias diárias entre os doentes a fazerem um fármacos vs 2 ou mais 
fármacos (127,4 ± 16,1 mmHg / 77,0±10,6 mmHg vs 130,6 ± 13,3 mmHg / 74,1 ± 9,3 mmHg) não verificamos 
diferenças estatisticamente significativas entre os grupos (p=0,2; p=0,6). O mesmo acontece se tentarmos comparar 
os doentes a fazerem <3 fármacos com os que fazem 3 ou mais fármacos. Olhando para os doentes medicados 
com apenas um fármaco, verificamos que o grupo farmacológico mais usado, de forma isolada, foi o dos beta-
bloqueantes (32,1%), com 28,6% tomando ARA II, 14,7% a tomar diurético, 10,7% a fazer ACC e 10,7% a fazer 
IECA. No grupo de doentes que estavam a fazer dois anti-hipertensores, verificamos que, as associações mais 
frequentemente usadas foram as de IECA/ARAII + diurético (42,1%) e de IECA/ARAII + BB (34,2%), com apenas 
13,2% a fazerem IECA/ARAII + ACC. De vários factores considerados, verificou-se que os obesos necessitaram de 
maior número de fármacos anti-hipertensores em relação aos não obesos (2,4 ± 0,8 fármacos vs 2,0 ± 1,0 fármacos; 
p=0,02).  
 
Conclusão:  
Tal como referido habitualmente na literatura, a maioria dos doentes hipertensos necessita de mais do que um 
fármaco para o controlo adequado da pressão arterial, apesar de se ter verificado, neste grupo, que os fármacos 
mais usados em primeira linha e em associação não são necessariamente aqueles sobre quem recai a evidência 
clínica mais significativa. 
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ID 48 - UM CASO DE DISSECÇÃO CAROTÍDEA ESPONTÂNEA ASSOCIADA À HIPERTENSÃO ARTERIAL 
 
Mafalda Santos, Juliana Silva, Teresa Maria Rodrigues 
Hospital de Santarém 
 
 
 
 
Introdução  
A incidência dos AVCs aumenta com a idade, mas cerca de 1/3 dos AVCs isquémicos ocorre em idades inferiores a 
65 anos. Os factores de risco incluem idade avançada, HTA, tabagismo, doença cardíaca, e hipercolesterolémia.  
A dissecção carotídea espontânea é responsável por apenas 0,4-4% de todos os AVC; no entanto, causa 5-20% 
dos AVCs no adulto jovem. A dissecção de artérias intracranianas é rara, menos de 10% de todas as dissecções 
craniocervicais; sendo o segmento intrapetroso uma localização extremamente rara.  
 
Os autores relatam um caso clínico desta rara entidade associada à hipertensão arterial como principal factor de 
risco cardiovascular.  
 
Caso Clínico  
Homem com 48 anos sem antecedentes relevantes que recorreu ao SU por cefaleia temporoccipital esquerda após 
quadro de perda súbita do conhecimento associada a disartria com recuperação espontânea. À observação PA 
170/110mmHg com pulso 102bpm rítmico e no exame neurológico ptose com miose à esquerda. Restante 
observação normal. Realizou TC-CE que revelou hipodensidade circunscrita sub-lenticular esquerda. Durante o 
internamento realizou exames que revelaram hipercolesterolémia e oclusão da carótida interna esquerda com 
afilamento progressivo na sua região inicial, aspectos compatíveis com provável dissecção carotídea (angioTC 
cerebral). Iniciou anticoagulação oral, estatina e antihipertensor. Em ambulatório realizou angioressonância que 
confirmou extensa dissecção da carótida interna esquerda e estenose do segmento pós bulbar da mesma. O 
doente mantém terapêutica antihipertensora e anticoagulação. Aguarda observação em consulta de Neurocirurgia e 
imagiologia controlo.  
 
Discussão/ Conclusão  
A dissecção carotídea espontânea é mais comum do que a maioria dos médicos pensa. O quadro clínico varia de 
alteração neurológica subtil a AVC. Inicialmente caracteriza-se por sinais locais, seguidos em poucas horas ou dias 
de sinais cerebrais ou isquémicos da retina. A cefaleia é um sintoma frequente, tipicamente hemicraniana e 
ipsilateral. O diagnóstico pode ser tardio, uma vez que os sintomas podem ser atribuídos a outras causas.  
 
A angiografia foi considerada o exame “gold-standard”; no entanto actualmente a ressonância emergiu como exame 
de diagnóstico e de “follow-up”.  
 
A anticoagulação parece ser a estratégia mais adequada numa fase precoce. O prognóstico é variável; mas a 
evolução clínica com terapêutica médica é habitualmente favorável. O risco de AVC após o início da dissecção 
é elevado no primeiro mês, e o risco de recorrência cerca de 1% por ano após o primeiro ano.  
 
A dissecção carotídea deve ser incluída no diagnóstico diferencial de eventos cerebrovasculares, cefaleias, 
paralisias de nervo craniano, e sintomas de etiologia não esclarecida, especialmente nos adultos jovens. Uma 
abordagem etiológica pronta com tratamento precoce pode prevenir consequências cerebrais e oculares isquémicas 
devastadoras. Não esquecendo o controlo dos factores de risco cardiovasculares mais frequentemente associados. 
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ID 93 - HIPERTENSÃO ARTERIAL E OBESIDADE – UMA EPIDEMIA A COMBATER 
 
Ana Rita Santos, Bruno Piçarra, Ângela Bento, Margarida Celeiro, Ana Filipa Damásio, Pedro Semedo,  
Renato Fernandes, Pedro Dionísio, António Jara, Manuel Trinca 
Serviço de Cardiologia - Hospital do Espírito Santo – Évora – E.P.E. 
 
 
 
 
Introdução:  
A obesidade é considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma epidemia, afectando a longevidade, a 
qualidade de vida e favorecendo o aparecimento de doenças que levam a um importante aumento do risco 
cardiovascular. Desta forma, a obesidade deverá ser encarada como uma epidemia que urge combater.  
 
Objectivo:  
Determinar qual o impacto da presença de obesidade no perfil clínico e angiográfico de doentes (D) hipertensos 
admitidos por síndrome coronária aguda (SCA) e submetidos a coronariografia. População e Métodos: Durante um 
período de 15 meses foram admitidos 341 D por SCA numa Unidade de Cuidados Intensivos e submetidos a 
coronariografia. Destes, foram estudados, retrospectivamente, 239 D hipertensos. Registaram-se as variáveis 
demográficas (sexo e idade), os factores de risco cardiovascular (FRCV), a presença de disfunção renal avaliada 
pela taxa de filtração glomerular (TFG) estimada (TFG < 60 mL/min), a forma de apresentação clínica do SCA, a 
fracção de ejecção do ventrículo esquerdo (FEVE), o diagnóstico de DC significativa (estenose ≥ 50% do tronco 
comum e /ou ≥ 70% de pelo menos um vaso), o número de vasos e sua localização angiográfica. A presença de 
obesidade foi definida como um índice de massa corporal (IMC) ≥ 30 Kg/m2, apresentando peso normal os D com 
IMC entre 18,5 e 24,9 Kg/m2.Compararam-se dois subgrupos de D hipertensos: obesos e com peso normal. 
Resultados: Dos 239 D hipertensos, 58 (24,3%) tinham peso normal e 48 (20,1%) eram obesos. Os restantes 133 D 
(55,6%) tinham excesso de peso. O subgrupo dos D hipertensos com peso normal era mais idoso (72,7 ± 8,93 anos 
vs 62,4 ± 10,84 anos; p=0,0001) e apresentava uma maior prevalência de disfunção renal (41,4 vs 6,2%; p=0,0001). 
Os D hipertensos obesos apresentam maior prevalência de Diabetes Mellitus (DM) (54,2 vs 32,8%; p=0,04). A 
apresentação de EAM com elevação do segmento ST foi mais frequente no subgrupo de D hipertensos com peso 
normal. Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas no que diz respeito à distribuição por sexo, aos 
restantes FRCV e à função ventricular. Relativamente à presença de DC, ao número de vasos e à sua localização 
angiográfica não se registaram diferenças com significado estatístico nos dois subgrupos de D hipertensos. 
 
Conclusões:  
Os D hipertensos com peso normal são mais idosos e apresentam uma maior prevalência de disfunção renal. Os D 
hipertensos obesos apresentam mais frequentemente DM. Na nossa população, a presença de obesidade em D 
hipertensos com SCA não se associou a uma maior prevalência de DC, nem a uma maior complexidade das lesões. 
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ID 8 - PREVALÊNCIA DE OBESIDADE E HIPERTENSÃO ARTERIAL EM JOVENS ADOLESCENTES 
 
Milan Satendra, Isabel Sousa, Joana Teixeira 
Instituição : Centro Hospitalar Lisboa Norte 
 
 
 
 
Introdução: A obesidade é a doença nutricional mais prevalente nos países industrializados e considerado pela 
Organização Mundial de Saúde como a pandemia do século XXI. Sabe-se que a obesidade aumenta o risco de 
hipertensão arterial (HTA) ainda na infância, sendo geralmente acompanhada por maus hábitos alimentares e 
sedentarismo.  
 
Objectivos:  
Os objectivos do nosso estudo foram: determinar a prevalência da obesidade e HTA numa amostra de alunos do 8º 
e 9º anos e caracterização dos hábitos alimentares e actividade física de adolescentes.  
 
Métodos:  
Estudo descritivo e transversal, a partir de uma população de 86 alunos do 8º e 9º ano, ano escolar 2009/2010, da 
Escola Básica Pintor Almada Negreiros em Lisboa. Foram avaliados os parâmetros estato-ponderais e registados 
pelos investigadores. A avaliação sobre os hábitos alimentares e actividade física foi feita por entrevista, tendo sido 
registada a pressão arterial e frequência cardíaca em repouso. Para o tratamento dos dados recorreu-se ao SPSS 
(versão 17.0).  
 
Resultados:  
Dos 87 alunos participantes (idade média 14+/-1 anos), 63% eram do sexo feminino. O índice de massa corporal 
(IMC) médio foi superior nos participantes do sexo feminino (22,1+/-4,0 vs. 20,6+/-2,7 no sexo masculino). A 
prevalência total de alunos com excesso de peso, ajustado à idade e altura, foi de 18,6% (n=16) e de obesidade foi 
de 8,1% (n=7). Todos os alunos obesos eram do sexo feminino. Foram registados valores de pressão arterial 
elevados, ajustados à idade e peso, em 10,3% (n=9) da população. Em relação as hábitos alimentares, 15% das 
raparigas e 25% dos rapazes consideravam não ter uma alimentação saudável e 15% da população não tomava o 
pequeno almoço antes e ir para a escola e 21% não faziam o lanche a meio da tarde. Em relação à prática de 
exercício físico, 56% da população referiam praticar actividade física fora do horário escolar, e destes 45% mais de 
4 horas de exercício físico fora do horário escolar. 
 
Conclusão: 
A obesidade infantil e a hipertensão arterial são problemas reais, ignorados pela população em geral. A alimentação 
é uma área da promoção da saúde e prevenção da doença na qual os cuidados de saúde primários estão na 
primeira linha. Há a necessidade de realizar acções de educação para a saúde não só para corrigir a obesidade 
como prevenir os factores que podem contribuir para o aparecimento de HTA na idade adulta. 
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ID 62 - REAVALIAÇÃO DA CONSULTA DO DOENTE HIPOCOAGULADO – QUALIDADE DO REGISTO, 
SEGUIMENTO E CONTROLO 
 
Sara Marques, Nuno Pina Soares 
Internos de Medicina Geral e Familiar da UCSP Tábua - CS Tábua 
 
 
 
 
Os doentes sob terapêutica hipocoagulante devem determinar periodicamente a razão normalizada internacional 
(INR).Esta realiza-se no centro de saúde(CS) desde 2007.A melhoria da qualidade implica realização de avaliação, 
implementação de medidas correctoras e reavaliação. Objectivo: Caracterizar os doentes hipocoagulados. Revaliar 
qualidade do registo, seguimento e controlo desses doentes. Comparar com resultados anteriores. 
 
Dimensão estudada: 
Qualidade técnico-científica da assistência ambulatória dos hipocoagulados. População:hipocoagulados inscritos no 
CS. Unidade de estudo:hipocoagulados em consulta desde pelo menos Novembro 2009 até Outubro 2010. Critérios 
de exclusão:utentes falecidos ou que abandonaram consulta;utentes que iniciaram hipocoagulação após Novembro 
2009. Dados:de processo e resultado. Fonte:SAM. Avaliação:interna, retrospectiva. Critério:registo de 1 código K22 
(ICPC2) na consulta de Julho a Outubro; seguimento:pelo menos 10 avaliações de INR nos 12 meses; 
controlo:proporção de valores de INR no intervalo terapêutico. Padrão de qualidade:Registo e Seguimento:suficiente 
se ≥51% e <70%, bom se ≥70% e <90%, óptimo se ≥90%; Controlo:suficiente se ≥50% e <60%, bom se ≥60% e 
<70%, óptimo se ≥70%.  
 
Dos 208 utentes inscritos, 154 são seguidos em consulta. Média de idades: 71,1 anos. Género masculino: 57,1%. 
K22 registado em 62,3% das consultas de Julho a Outubro. 82,5% com pelo menos 10 consultas no período. Em 
63,2% dos utentes avaliados em Outubro, INR dentro do intervalo terapêutico. 21,4 % dos utentes com pelo menos 
70% das avaliações de INR no intervalo.  
 
Os padrões de qualidade obtidos foram: Suficiente para “registo”, bom para “seguimento”,  insuficiente para 
“controlo” dos hipocoagulados. Verificou-se melhoria do padrão de qualidade de “registo” (insuficiente para 
suficiente), mas manteve-se o padrão de qualidade insuficiente para o “controlo” e piorou o parâmetro de 
“seguimento” de óptimo para bom.  
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ID 58 - UMA OUTRA CAUSA DE HIPERTENSÃO 
 
Alfredo Silva, Pedro Reais, Malam Djassi, Munhos Frade, Monteverde 
Serviço Medicina I - Hospital José Joaquim Fernandes Beja 
 
 
 
 
Mulher de 65 anos, raça caucasiana, com obesidade mórbida com antecedentes de HTA, DMII, FA Crónica e 
episodio de AIT nas 24 horas previas. Tendo sido trazida ao SU por quadro de Sincope tendo sido encontrada com 
perda de conhecimento caída no chão.  Apresentava-se GCS de 15,hipertensa (TA:178/91) hemiparésia esquerda, 
babinski esquerdo e perda de controle de esfíncteres. Põe quadro de AVC clínico realizou TA CE revelou 
AVC isquémico  na região frontal direita e parietal  esquerda. ECG revelou alterações compatíveis de FA com 
resposta ventricular controlada com bloqueio de ramo direito e inversão de ondas T de V1 a V3. Tendo ficado 
internada na unidade de AVC. 
 
Durante o internamento repetiu TAC CE que não revelou lesões isquémicas de novo. Manteve quadro hipertensivo 
de difícil controlo apesar da terapêutica instituída. Por insuficiência renal aguda realizou Ecografia do abdominal que 
revelou rins com redução da espessura parenquimatosa e uma certa indiferenciação cortico medular. Teve melhoria 
da função renal, mantendo quadro hipertensivo ao longo do internamento. Ecocardigrama que revelou  estudo 
sugestivo a cardiopatia hipertensiva com HVE calcificação da vávula  mitral; Auricula esquerda dilatada.  
 
Por suspeita sopro abdominal esquerdo realizou arteriografia renal que revelou estenose da artéria da artéria renal 
direita  tendo realizado angioplastia com colocação de stent . Mantendo no entanto hipertensão de difícil controlo 
associado a hipocaliemia e alcalose metabólica. Foi solicitada TAC abdominal que revelou a presença de nódulo da 
supra renal com 14mm com contornos regulares e bem definidos. De densidade homogénea. Foi feita colheita de 
renina, aldosterona  plasmática e metanefrinas e acido vanilmandélico tendo apresentado apenas elevação 
plasmática da aldosterona. Colocou-se hipótese hiperaldosteronismo primario.Tendo iniciado aldosterona com boa 
resposta terapêutica. 
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