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Esta foi a primeira das 15 unidades de CSP da ULS Matosinhos a estabelecer um 
protocolo de articulação formal com a Equipa de Suporte a Doentes Crónicos 
Complexos do Hospital Pedro Hispano. Na foto, a coordenadora da USF Lagoa, 
Rosa Santos, com Jorge Martins, o seu colega internista que coordena a ESDCC.
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A sobrecarga do cuidador do 
idoso, a depressão pós-parto, as 
perturbações da personalidade 
e o papel do MF no 
desenvolvimento da criança são 
temas abordados nesta edição 
do Jornal Médico. Na foto, o 
coordenador da USF do Parque, 
Paulo Coelho, com o presidente 
da ARSLVT, Luís Pisco.
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Inquérito dirigido à MGF para
retirar doentes não urgentes
da Urgência do hospital
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ESPECIAL

Este Especial foi elaborado com a colaboração da Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH) e dos próprios autores dos artigos que aqui se publicam e surge a propósito do 
17.º Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global, que se vai realizar entre os dias 10 e 12 de fevereiro de 2023, em Albufeira.
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Comigo me desavim,
não posso viver comigo
nem posso fugir de mim…

Francisco Sá de Miranda, Coimbra 
(1481-1558)

Estamos na véspera de mais um Con-
gresso Português de Hipertensão e Risco 
Cardiovascular. Será um momento cientí-
fico de grande relevância, onde especia-
listas de variadas áreas se juntam com um 
mesmo objetivo, o de abordar a proble-
mática do principal fator de risco cardio-
vascular, a hipertensão arterial.

Trata-se de mais um tremendo em-
penho ao nível da sua organização. Dito 

desta forma, pensaríamos que, eventu-
almente, nada de novo se prepara para 
acontecer. Nada está mais longe da ver-
dade… Como o poema acima procura 
traduzir, trata-se de uma busca constante 
do desafio de fazer o melhor possível, em 
que muitos participaram…

Organizar um evento científico, no 
tempo presente, tem de facto – sabemos 
bem – desafios extraordinários. De entre 
estes, destacamos claramente a forte com-
plexidade do “risco cardiovascular”, como 
o entendemos hoje, que, obviamente, 
está muito para lá da hipertensão arterial. 
Apesar de não termos novas armas tera-
pêuticas disponíveis, continua a ser uma 
problemática muito presente e sobre a 

qual precisamos de refletir. Será pela não 
adesão, a inércia médica ou a sobrecarga 
de trabalho que não melhoramos a prin-
cipal causa de mortalidade e morbilidade 
geral?

Interessa, ainda, incluir as novidades 
mais recentes no domínio de áreas que 
contribuem para o risco global do doen-
te, como a da diabetes mellitus, cuja te-
rapêutica tem apresentado uma evolução 
meteórica. Teremos também um novo 
olhar sobre a dislipidemia, cuja valoriza-
ção e terapêutica evoluiu. 

No capítulo estrito da hipertensão, 
também muitos temas estão em evolução, 

dos quais daremos conta. Entre os mais 
interessantes está a utilização de equipa-
mentos sem braçadeira no diagnóstico da 
hipertensão arterial, bem como o uso de 
equipamentos digitais no controlo tera-
pêutico, fomentando uma melhor adesão 
à terapêutica, entre outros. A propósi-
to da adesão à terapêutica, a Sociedade 
Portuguesa de Hipertensão dará conta 
de uma iniciativa nacional para a sua pro-
moção, objetivo a vários anos, que consi-
deramos fundamental para a melhoria do 
grau de controlo tensional em Portugal e 
consequente redução da mortalidade car-
diovascular – um dos objetivos maiores 
da SPH…

Muitos outros aspetos captarão cer-
tamente a atenção dos participantes, já 
que pretendemos abordar temas clíni-
cos muito práticos, como a questão da 
hipertensão arterial resistente, ou da hi-
pertensão arterial maligna, focando-nos 
também em pormenores específicos, 
forçosamente distintos, mas com igual 
importância, de governação clínica, 
como a organização das consultas de 
hipertensão arterial, quer em contexto 
hospitalar, quer na Medicina Geral e 
Familiar.

A mudança do local do Congresso re-
presentou outro desafio. Além de circuns-

tâncias exclusivamente conjunturais, vai 
permitir reacender o interesse em muitos, 
já que as emoções seguem os lugares e a 
rotina instalada – injustificadamente cara 
– poderia desencorajar muitos. Ninguém 
ficará desiludido, pois, este ano, o nosso 
Congresso terá uma participação recorde 
da indústria farmacêutica. E outras áreas, 
técnicas, igualmente importantes no do-
mínio da hipertensão, também estarão 
representadas.

Uma parte importante do nosso 
Congresso prende-se com o envolvi-
mento e participação dos internos e de 
outros grupos profissionais, quer por 
através de comunicações orais ou da 
apresentação de posters. Acresce que se 
espera que esteja já concretizada, aquan-
do do Congresso, a indexação da Revista 
Portuguesa de Hipertensão e Risco Car-
diovascular, valorizando-se deste modo, 
ainda mais, o esforço de quem apresenta 
trabalhos.

Em conclusão, esperamos, mais uma 
vez, que o Congresso seja marcante na 
alma daqueles que nos visitarem. Será 
inovador de muitas formas, no nosso ser, 
desavindo por produzir um evento cien-
tificamente importante, agradável para o 
participante, memorável para todos… 
O futuro dirá se conseguimos!

Apesar de o hiperaldosteronismo pri-
mário (HAP) constituir a etiologia mais 
frequente de HTA secundária, encontra-se 
francamente subdiagnosticado na popu-
lação (dados recentes europeus sugerem 
uma prevalência de cerca de 5,5% de HAP 
em doentes recém-diagnosticados com 
HTA em CSP).

Dado que os doentes com HAP têm, 
comparativamente com os que têm HTA 
dita essencial, mais eventos cardiovascu-
lares, é crucial melhorar as estratégias de 
rastreio, confirmação diagnóstica e abor-
dagem terapêutica. 

Após a publicação, em 2016, dos re-
sultados do primeiro estudo multicêntrico 
português sobre HAP realizado pelo Gru-
po de Estudos de Tumores da Suprarrenal 
(SR), ficámos a conhecer melhor a reali-
dade nacional, nomeadamente quanto à 
apresentação clínico-analítica (com hipoca-
liemia em 32,8% dos doentes), às diferentes 
metodologias utilizadas nos testes 
confirmatórios (87% foram submetidos a 
prova de infusão salina) e à realização de ca-
teterismo das veias suprarrenais (CVSR), re-
alizado em apenas 9 dos 63 doentes e com 
resultado conclusivo em apenas 1 doente.

A recém-publicada (dezembro 2022) 
casuística espanhola sobre diagnóstico 
e tratamento de HAP por especialistas 
em Endocrinologia e Nutrição espanhóis 
mostra também interessantes dados quan-
to a: 1) heterogeneidade dos valores de 
cut-off do ratio aldosterona/renina (RAR) 
utilizados; 2) tipos de teste confirmatórios 
utilizados (uso da prova de infusão salina 
em cerca de 2/3 dos casos); e 3) realização 
de CVSR (disponível para 67,4% dos clíni-
cos, sendo utilizadas metodologias pouco 
estandardizadas e com 48% dos clínicos a 
reportarem que a taxa de sucesso do pro-
cedimento era inferior a 50%).

A estas questões metodológicas que 
permanecem tema de discussão na literatu-

ra mais recente (sobretudo os cut-offs ide-
ais a utilizar nos doseamentos hormonais 
para rastreio/diagnóstico e à necessidade 
de melhorar a fiabilidade dos resultados 
do CVSR) soma-se, hoje em dia, a noção 
da marcada variabilidade intraindividual 
dos doseamentos, levando alguns autores 
a questionar se apenas um doseamento 
hormonal é suficiente para excluir um HAP.

De acordo com as guidelines da So-
ciedade Europeia de Hipertensão, está re-
comendado o rastreio de HAP em doentes 
que apresentem:

1) HTA de grau 2 ou 3;
2) HTA com pressão sistólica  

> 150 ou diastólica > 100 mmHg, de for-
ma sustentada;

3) Início de HTA antes dos 40 anos 
4) HTA e hipocaliemia espontânea ou 

facilmente induzida por diuréticos;
5) HTA resistente (após excluídas cau-

sas de pseudorresistência);
6) HTA e fibrilhação auricular (não 

justificada por doença cardíaca estrutu-
ral);

7) HTA e história familiar de HAP ou 
AVC em idade jovem;

8) HTA em doentes que apresentem 
nódulo na glândula SR;

9) HTA e síndrome de apneia obstru-
tiva do sono (SAOS).

Precisamente neste último grupo, 
recentemente, vários autores salientaram 
a associação bidirecional entre o HAP e o 
SAOS (nomeadamente, com o tratamento 
do HAP a poder reduzir a gravidade da 
obstrução da apneia do sono) e alertaram 
que é necessário criar nestes doentes estra-
tégias mais eficazes de screening de HAP.

Um estudo do final de 2022 envol-
vendo doentes com HAP e diabetes que 
foram submetidos a adrenalectomia mos-

trou que em metade deles houve melho-
ria do controlo da diabetes após a adre-
nalectomia. Um maior tempo de evolução 
da HTA, uma maior concentração urinária 
de magnésio e um maior doseamento de 
potássio urinário em amostra de 24h fo-
ram os fatores preditores de uma menor 
melhoria do controlo da diabetes após 
adrenalectomia. Assim, o doseamento dos 
eletrólitos urinários poderá ser pertinente 
para prever qual a evolução expectável da 
diabetes após a adrenalectomia.

Em relação à terapêutica para os do-
entes que não desejam cirurgia, continu-
am a ser estudadas alternativas utilizando 
ablação adrenal por cateter.
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Será pela não adesão,  
a inércia médica  
ou a sobrecarga 
de trabalho que 
não melhoramos 
a principal causa 
de mortalidade e 
morbilidade geral?

A hipertensão arterial é um dos pro-
blemas de saúde pública mais importan-
tes a nível mundial, acarretando enorme 
impacto quer a nível económico, quer na 
qualidade de vida das pessoas, pelas com-
plicações a esta associadas (sejam as do-
enças cerebrovasculares, como o acidente 
vascular cerebral, e/ou as cardíacas, como 
o enfarte agudo do miocárdio e a insufici-
ência cardíaca). 

A HTA é na maioria das vezes silencio-
sa, representando, por si só, um fator de 
risco para muitas outras doenças, como 
sejam a doença arterial coronária, o AVC 
ou a insuficiência cardíaca. É, assim, fun-
damental o bom controlo tensional, de 
modo a evitar o aparecimento de lesão de 
órgão alvo.

Para além da avaliação global do uten-
te, é fundamental em Consulta de Hiper-
tensão a exclusão das causas secundárias 
de HTA, assim como os fármacos e/ou 
condições médicas que possam contribuir 
para um não controlo adequado da pres-
são arterial. 

Uma das causas de HTA é a induzida 
por fármacos. Uma elevada percentagem 
da população, para além da terapêutica 
prescrita, tem acesso a fármacos de ven-
da livre ou a produtos de ervanária que 
podem interferir com o bom controlo da 
pressão arterial. São vários os fármacos e 
substâncias que podem aumentar a pres-
são arterial ou interferir com a terapêuti-
ca, nomeadamente: 

– Os contracetivos orais, particular-
mente os que contêm estrogénio. Têm 
como mecanismo de ação a estimu-
lação da produção hepática de angio-
tensinogénio pelo estrogénio, ativan-
do o sistema renina-angiotensina, no 
entanto, há também evidências de que 
o estrogénio interfere igualmente na 
ativação do sistema nervoso simpático. 
São necessários níveis farmacológicos 
de estrogénios, como os encontrados 
nos contracetivos orais, para causar au-
mento da pressão arterial em algumas 
pessoas. Os contracetivos não orais, 
como os anéis vaginais, transdérmicos 
ou combinados, parecem ter um impac-
to menor na subida da pressão arterial, 
comparativamente com os contrace-
tivos orais, embora sejam necessários 
mais estudos. Níveis fisiológicos de 
estrogénios, como os que são encon-
trados na terapêutica hormonal de 

substituição, parecem não ter impacto 
na pressão arterial. Os contracetivos 
progestativos (implantes, DIU, pílulas 
progestativas, injetáveis) não parecem 

estar associados a aumento da pressão 
arterial. Assim, nas mulheres em idade 
fértil que sejam hipertensas torna-se 
fulcral a consulta para avaliação do 

seu risco individual e para a escolha 
da terapêutica mais adequada, tanto a 
anti-hipertensiva como o método con-
tracetivo.(1,2,3)

– Os anti-inflamatórios não esteroi-
des (AINE), particularmente se usados 

Hipertensão arterial induzida por fármacos

Paula Felgueiras

Assist. graduada de Medicina 
Interna, ULS Alto Minho
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A hipertensão arterial (HTA) é um fator 
de risco major para doenças cérebro-car-
diovasculares, grupo de patologias que se 
mantém como principal causa de morte no 
nosso país, com um aumento do número 
absoluto de mortos no ano de 2020. 

Globalmente, com o aumento da pre-

valência de HTA, associado ao envelheci-
mento da população, e apesar da existên-
cia de fármacos muito eficazes na redução 
da pressão arterial, para prevenir eventos e 
reduzir mortalidade, uma grande propor-
ção dos doentes mantém-se fora do alvo 
desejado. Torna-se, assim, necessário de-
senvolver outras estratégias para aumentar 
o seu tratamento e controlo, destacando-se 
a necessidade de uma mudança de paradig-
ma na prestação de cuidados.

De facto, estudos randomizados e de 
meta-análise, incidindo na colaboração 
com enfermeiros e farmacêuticos, mostra-
ram uma redução da pressão arterial sistó-
lica e diastólica e/ou uma maior proporção 
de atingimento do alvo quando comparado 
com o seguimento habitual. Neste sentido, 
as guidelines de 2017 do American College 
of Cardiology e da American Heart Associa-
tion (ACC/AHA) e de 2018 da European So-
ciety of Cardiology e da European Society 
of Hypertension (ESC/ESH) recomendam 

uma abordagem estruturada baseada em 
equipa (team-based care) e centrada no 
paciente. E envolvendo outros profissio-
nais que, tendo em conta a sua formação 
de base, complementam a atividade do mé-
dico, desempenhando uma função impor-
tante ao nível da educação, do suporte e 
do seguimento ao doente, nomeadamente, 

reforçando a adesão terapêutica e a moni-
torização da pressão arterial.

A definição dos diversos papéis na 
equipa, com base no conhecimento, com-
petências e disponibilidade dos diversos 
grupos envolvidos, permite não só res-
ponder às necessidades do doente como 
também delegar tarefas, possibilitando ao 
médico ter uma maior disponibilidade 
para atender casos mais difíceis.

A importância das equipas multidiscipli-
nares estende-se por toda a rede de cuidados 
do doente hipertenso, desde os CSP, onde a 
maior parte dos casos é seguida, até ao nível 
hospitalar, onde se abordam situações mais 
complexas, incluindo casos de hipertensão 
resistente e secundária e doentes de alto e 
muito alto risco cardiovascular. Neste caso, 
ainda se salienta o trabalho em equipa de 
diversas especialidades médicas (Endocri-
nologia, Imagiologia e Pneumologia, entre 
outras), articuladas de forma eficaz com o 
médico assistente do doente, nomeadamen-

te, através da criação de consultas multidis-
ciplinares (ou do agendamento das diversas 
consultas no mesmo dia).

É possível, desta forma, agilizar o segui-
mento, evitando a burocracia da orientação 
formal para cada consulta individualmente 
e consequente janela temporal até à obser-
vação pretendida, racionalizar o pedido de 
exames complementares de diagnóstico e 
estabelecer um plano comum, proporcio-
nando ao doente uma maior celeridade do 
processo, uma redução dos níveis de ansie-
dade e um menor absentismo laboral.

Como tal, torna-se necessário envidar 
esforços com vista à criação de protocolos 
de formalização e atuação destas equipas 
multidisciplinares, de procurando-se ho-
mogeneizar a prestação de cuidados a nível 
nacional, e não pontualmente, com inicia-
tivas locais, bem como evitar a duplicação 
desnecessária de recursos ou a referencia-
ção do doente para múltiplas consultas 
para resolução do mesmo problema.  

Uma equipa multidisciplinar na abordagem da HTA

Heloísa Ribeiro

Internista do CH de Entre o 
Douro e Vouga. Secretária- 
-adjunta do Norte da SPH
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A hipertensão arterial maligna é uma 
emergência hipertensiva que, de acordo 
com a mais recente definição publicada pe-
las sociedades científicas europeias, se ca-
racteriza pela elevação extrema da pressão 
arterial (geralmente para valores superio-
res a 200/120 mmHg), com afeção multior-
gânica traduzida por disfunção aguda de 
pelo menos três órgãos-alvo (rim, retina, 
cérebro, coração e endotélio vascular).

Com o avanço no conhecimento e uti-
lização de terapêutica anti-hipertensora a 
HTA maligna tornou-se uma doença rara. 
Ainda assim, a sua prevalência mantém-se 
estável nos últimos 30 anos, sendo se-

A hipertensão arterial é o principal fa-
tor de risco de mortalidade e morbilidade 
no mundo. É reconhecido o aumento do 
risco de doença cardiovascular associado 
à hipertensão arterial e que o seu contro-

lo tem um impacto benéfico na redução 
desta mortalidade.

Dispondo hoje de medicamentos anti-
-hipertensores eficazes, globalmente bem 
tolerados, e de um maior conhecimento 
da hipertensão por parte da população em 
geral, não seria expectável a grande per-
centagem de hipertensos não controlados 
observada em todo o mundo, mesmo nas 
“sociedades mais desenvolvidas”. 

Centrando-nos em Portugal, mais de 
50% dos hipertensos não estão controla-
dos e mais de 40% dos hipertensos medi-
cados também não. Analisando as causas 
deste paradoxo, conclui-se ser importan-
te a não adesão, constituindo mesmo um 
problema de saúde pública, pela mortali-
dade e morbilidade inerente.

Ainda em Portugal, num estudo reali-
zado em doentes com hipertensão arterial 
resistente, confirmada por MAPA, quando 
fizeram a toma vigiada, mais de 50% dei-

melhante nos países desenvolvidos e em 
desenvolvimento. O progresso da ciência 
permitiu também melhorar o prognóstico 
desta entidade com uma sobrevida a 5 
anos de 90%, mantendo, contudo, taxas 
de morbilidade significativas com até 35% 
dos indivíduos afetados com necessidade 
de diálise ou transplante renal.

Apesar dos mecanismos subjacentes 
ao desenvolvimento de HTA maligna não 
estarem totalmente esclarecidos, sabe-se 
que a elevação aguda da pressão arterial 
(PA) leva a perda da capacidade de autor-
regulação da perfusão dos órgãos-alvo, 
culminando em lesão endotelial, ativação 

plaquetária, coagulação intravascular e 
microangiopatia trombótica.

A nível renal, estas alterações levam a 
necrose fibrinóide das arteríolas, endarte-
rite proliferativa e isquemia justaglomeru-
lar, que conduz à ativação do sistema reni-
na-angiotensina-aldosterona (SRAA). Por 
sua vez este vai exacerbar a lesão vascular, 
causar vasoconstrição e ativar o sistema 
nervoso simpático, que, num mecanismo 
de feedback positivo, irá aumentar a pro-
dução de renina, criando um ciclo vicioso, 
com progressão da HTA.

A abordagem clínica das emergências 
hipertensivas, nomeadamente da HTA 

maligna, mantém-se muito heterogénea e 
inconsistente. Os estudos científicos nesta 
área são escassos, geralmente retrospeti-
vos e unicêntricos, o que leva a que as 
recomendações terapêuticas se baseiem 
essencialmente na opinião de peritos.

As mais recentes guidelines da Socie-
dade Europeia de Hipertensão, elaboradas 
em conjunto com a Sociedade Europeia de 
Cardiologia, em 2018, indicam que o trata-
mento da HTA maligna deve ser realizado 
com fármacos endovenosos tendo como 
objetivo a redução da PA média em 20-25%.

Após publicação destas recomenda-
ções, o interesse científico neste tema re-

crudesceu e vários autores questionam se 
a utilização de fármacos endovenosos de 
curta ação é necessária para uma redução 
progressiva e segura dos valores tensio-
nais. Propõem em alternativa, e com base 
nos mecanismos fisiopatológicos conhe-
cidos até à data, a utilização de fármacos 
orais, inibidores do SRAA, com titulação 
progressiva de dose ao longo das primei-
ras 48 horas.

Esta estratégia permite uma redu-
ção mais gradual da PA média e reduz o 
risco de lesões isquémicas associadas a 
uma descida demasiado abrupta da PA. 
Os estudos baseados nesta estratégia te-

rapêutica mostram um prognóstico seme-
lhante ao tratamento convencional, o que 
poderá permitir a sua utilização de forma 
segura, sendo uma estratégia particular-
mente interessante para os países em de-
senvolvimento, onde a disponibilidade da 
terapêutica endovenosa é menor.

O estudo da HTA maligna é um cam-
po cheio de novos desafios. É urgente 
identificar fatores que predispõem à ele-
vação aguda da PA, desenvolver algorit-
mos preditores de risco, identificar bio-
marcadores de diagnóstico e harmonizar 
a abordagem com vista a uma terapêutica 
personalizada.

xaram de ter resistência, demonstrando-
-se que esta resultava da não adesão. 

Sabemos que esta problemática é 
transversal a todas as patologias crónicas 
que requeiram terapêutica prolongada 
(por exemplo, diabetes mellitus, dislipi-
demia, asma, tuberculose, depressão, epi-
lepsia...) e é uma preocupação reconheci-
da pelas autoridades de saúde. 

A OMS apresentou, já em 2003, um re-
latório sobre este tema. Foram então consi-
derados 5 tipos de fatores relacionados com 
a não adesão – socioeconómicos, envolven-
do o sistema/equipa de saúde ou associados 
ao tratamento, ao doente ou à doença.

O conceito de adesão é amplo e, tal 
como definido pela OMS, deverá englobar 
não só a toma dos medicamentos prescritos 
mas também, e pensando na hipertensão 
arterial, a implementação de todas as medi-
das necessárias ao controlo tensional, como 
o cumprimento da dieta e as mudanças no 

estilo de vida... E ainda tem necessariamente 
inerente a persistência das mesmas.

De forma arbitrária, tem-se considera-
do como não aderente o doente que falha 
mais de 80% das tomas prescritas, não 
estando este valor validado para a hiper-
tensão arterial.

Magnitude

Não é fácil estimar a importância da 
não adesão, pois, não há nenhum método 
de avaliação considerado “gold stan-
dard”. Nos trabalhos sobre este tema têm 
sido usados diferentes critérios, o que 
explica encontrarmos na literatura núme-
ros distintos.

Poderemos considerar como não ade-
rentes 1 em cada 3 hipertensos. É também 
conhecido que 50% dos doentes deixam 
de tomar a medicação ao fim de 1 ano.

Meta-análises de estudos prospetivos 

referem que a adesão poderia diminuir 
em 20% o risco de doença cardiovascu-
lar. Para além deste benefício na saúde, 
também permitiria uma redução entre 3 
e 10% nas despesas de saúde.

Avaliação 

Num doente com hipertensão arterial 
não controlada, sobretudo se tem prescri-
tos vários medicamentos, impõe-se avaliar 
a adesão do doente à terapêutica. Como 
referido acima, não é fácil, pois, não há 
um método universalmente aceite e os 
mais simples, e exigindo menos recursos, 
são os menos fiáveis.

Poderemos dividi-los em métodos 
subjetivos (perceção do clínico ou o au-
torreporte, existindo vários questionários 
com esta finalidade) e métodos objetivos, 
sejam diretos (toma vigiada, monitoriza-
ção eletrónica, deteção de fármacos/me-

tabolitos de líquidos biológicos) ou indi-
retos (contagem de comprimidos, taxa de 
dispensa de prescrições).

Será fácil inferir que os métodos 
mais fiáveis, como, por exemplo, a toma 
vigiada, em que o doente vai tomar os me-
dicamentos ao hospital, não é viável em 
termos universais.

Fatores que influenciam  
a adesão ao tratamento

As razões para a não adesão são com-
plexas e multifatoriais. A aderência é in-
versamente proporcional ao número de 
medicamentos e de tomas diárias e, como 
sabemos, muitos destes doentes têm ou-
tras comorbilidades, obrigando a tomar 
muitos outros medicamentos.

Poderemos resumir da seguinte for-
ma os fatores que influenciam a adesão ao 
tratamento e que estão relacionados com:

 O sistema de saúde – dificuldade no 
acesso dos doentes, custo da medicação;

O médico – comunicação ineficaz, es-
quema terapêutico complexo, inércia te-
rapêutica, consultas afastadas no tempo, 
eventualmente, outro médico;

O tratamento – esquema posológico 
complexo, pouco adaptado ao doente, 
efeitos secundários;

O doente – doença assintomática, sus-
pendendo a medicação contínua, assinto-
mático de tal forma que pode não haver a 
perceção do benefício do tratamento. 

No caso de um hipertenso jovem, um 
esquema terapêutico pouco adequado à 
sua atividade diária, o receio de efeitos 
adversos e, inclusive, a dificuldade em 
aceitar o estigma de doença crónica pode 
torná-lo num “não aderente voluntário”.

Por outro lado, um idoso com diferentes 
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de forma crónica, estão associados a au-
mento da pressão arterial. Os AINE, quan-
do usados em dose terapêutica, podem 
aumentar a pressão arterial e diminuir 
o efeito dos fármacos anti-hipertensores 
(exceto os antagonistas dos canais de 
cálcio). O mecanismo pelo qual causam 
aumento da pressão arterial relaciona-se 
com a redução da excreção de sódio e o 
aumento do volume intravascular. Apenas 
a aspirina usada em baixa dose (como 
agente antitrombótico) não aumenta a 
pressão arterial. Nos doentes hipertensos 
que usam AINE é importante a restrição 
salina da dieta, assim como a monitori-
zação frequente da pressão arterial e da 
função renal.(6)

– Os antidepressivos são usados 
numa elevada percentagem da popula-
ção, no entanto, nas pessoas hipertensas 
devem ser tidos alguns cuidados, pelos 
efeitos adversos. Os antidepressivos da 
nova geração (inibidores da recaptação 
da serotonina-norepinefrina) têm como 
efeito adverso o aumento da pressão ar-

terial e isso parece estar relacionado com 
o efeito da norepinefrina. Os antidepressi-
vos tricíclicos têm vários efeitos cardiovas-
culares, devendo ser evitados em doentes 
com doença cardiovascular. Os inibidores 
da monoaminoxidase (IMAO) também 
estão envolvidos no aumento da pressão 
arterial e podem até induzir crises hiper-
tensivas.(8)

– Os corticosteroides, que incluem 
tanto os glucocorticoides como os mine-
ralocorticoides, também estão envolvidos 
no aumento da pressão arterial.

– A eritropoetina (EPO) também 
parece estar envolvida no aumento da 
pressão arterial. O mecanismo de ação 
subjacente a este fenómeno permanece 
ainda pouco conhecido e parecem exis-
tir outras causas concomitantes. Sabe-
-se que aproximadamente 20 a 30% dos 
doentes tratados com EPO para a corre-
ção da anemia na doença renal crónica 
desenvolvem elevação em cerca de 10 
mmHg na pressão arterial diastólica. Há 
fatores de risco associados ao desenvol-
vimento de hipertensão induzido pela 
EPO, tais como: administração subcu-

tânea, hemodiálise, história familiar de 
hipertensão, doses mais elevadas de 
EPO. O estudo CREATE demonstrou que 
existia um risco estimado de 50% no 
desenvolvimento de hipertensão relacio-
nado principalmente com uso de doses 
elevadas de EPO e incremento rápido no 
valor da hemoglobina(4). O tratamento da 
hipertensão induzida pela EPO começa 
com a prevenção, uma vez que este risco 
diminui se a correção da hemoglobina 
for mais lenta e progressiva.(5)

– A ciclosporina e o tacrolimus – es-
tes fármacos induzem hipertensão logo 
nas primeiras semanas de terapêutica, 
uma vez que induzem vasoconstrição e 
retenção de sódio. Habitualmente, com 
a redução da dose do fármaco a pressão 
arterial reduz-se, no entanto, pode ser 
necessário início/ajuste da terapêutica 
anti-hipertensora, sendo os antagonistas 
dos canais de cálcio o grupo farmacoló-
gico de eleição nos doentes sob ciclos-
porina.(7)

Muitos outros, tais como: os descon-
gestionantes nasais; os medicamentos 
usados para perda de peso/anorexigé-

nios; os antiácidos contendo sódio; os 
estimulantes, como o metilfenidato e as 
anfetaminas; os antipsicóticos, como a 
olanzapina e a clozapina; os inibidores 
da angiogénese, como o bevacizumab; 
os inibidores da tirosina quinase, como 
o sutanitib e o sorafenib. E também as 
drogas ilícitas, como as metanfetaminas e 
a cocaína, podem causar um aumento da 
pressão arterial. 

Daí que na avaliação do doente hi-
pertenso se torne fundamental a colheita 
cuidada e detalhada da história clínica, 
de modo a excluir causas secundárias de 
hipertensão arterial, nomeadamente a in-
duzida por fármacos/drogas. 
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– Informação precisa da capacidade 
funcional e da função cognitiva;

– Estimativa do prognóstico;
– Atenção a comorbilidades, à poli-

medicação e ao risco de reações adversas;
– Avaliação sistemática e estratificação 

da síndrome de fragilidade (pex. Clinical 
Frailty Scale);

– Identificação e correção de fatores 
que predispõem a uma descida excessiva 
da TA e a hipotensão ortostática, tais como 
tratamentos concomitantes, malnutrição, 
desidratação e doenças agudas.

Por razões de segurança, os medi-
camentos anti-hipertensivos devem ser 
reduzidos ou mesmo descontinuados, 
temporária ou permanentemente, em si-
tuações específicas (principalmente se a 
TAS < 130 mmHg, doenças agudas, varia-
ções na temperatura ambiente, etc.).

Devem-se manter os valores-alvo da TAS 
entre 130 e 150 mmHg como uma ampli-
tude de segurança. Usar a automedição em 
casa e, se necessário, a MAPA de 24 horas 
para identificar os doentes tratados, com 
valores muito baixos da TA e sintomáticos.

Deve-se igualmente avaliar as variá-
veis não cardiometabólicas (poluição at-
mosférica, temperatura ambiente).

A decisão do médico assistente de 
iniciar tratamento anti-hipertensor num 
doente muito idoso frágil deve ser cau-
telosa – monoterapia em baixas doses –, 
com monitorização frequente do estado 
do doente.

níveis, os comprimidos não são divisíveis, a 
omissão do comprimido leva à omissão de 
todos os componentes e a intolerância a um 
componente implica ad initio descontinu-
ação de todos até diagnóstico da situação.

Mas do outro lado da balança temos im-
portantes vantagens: a possibilidade de sim-
plificar o esquema terapêutico, aumentando 
a adesão terapêutica, reduzindo os erros de 
omissão na toma, potenciando o sinergismo 
dos componentes e abordando vários FR 
simultaneamente. A questão da adesão é 
particularmente significativa no caso da HTA 
e da dislipidemia – doenças crónicas com 
terapêutica para a vida e frequentemente 
coexistentes no mesmo indivíduo.

Cerca de metade dos doentes suspende 
a terapêutica ao fim de um ano, mas a po-
lipílula mostrou, em várias meta-análises, 
aumentar a adesão em 30 a 75%. A própria 
OMS colocou as associações fixas na lista 
de medicamentos essenciais e defende que 
aumentar a eficácia das intervenções sobre a 
adesão à terapêutica tem ou terá mais impac-
to sobre a saúde da população do que a me-
lhoria em tratamentos médicos específicos.

A polipílula (com e sem aspirina) já 
demonstrou ser eficaz na prevenção pri-
mária, com redução na PA sistólica e no 

colesterol LDL, e, consequentemente, nos 
eventos CV, sem aumento significativo 
dos efeitos adversos. Mostrou também 
ser eficaz na prevenção secundária, com 

redução da morbimortalidade cardiovas-
cular de forma significativa, mais uma vez, 
sem aumento dos efeitos adversos graves.

Assim sendo, como profissionais de 

saúde interessados na abordagem do ris-
co CV global, devemos considerar a po-
lipílula como uma opção eficaz e segura 
quer na prevenção primária, quer na pre-

venção secundária, aumentando a adesão 
terapêutica e a eficácia da intervenção nos 
nossos doentes para redução de morbili-
dade e mortalidade cardiovascular.

comorbilidades e diversos medicamentos 
prescritos mais facilmente se esquecerá de os 
tomar ou mesmo confundir-se, sobretudo se 
tiver défice cognitivo, o que pode fazer dele 
um não aderente “involuntário”. E devemos 
ainda considerar que com o aumento do con-
sumo de genéricos os doentes são confronta-
dos com comprimidos de diferentes formas, 
cores e embalagens, o que representa uma 
dificuldade acrescida para os mesmos.

E como resolver o problema  
da não adesão?

O facto de ser um tema debatido há mui-
tos anos e não estar resolvido revela que não 
terá uma solução fácil. Numa revisão de estu-
dos sobre adesão terapêutica em várias doen-
ças realizada pela Cochrane, as medidas que 
mostraram uma melhoria na adesão e, con-
sequentemente, uma diminuição de eventos 
são de difícil implementação no mundo real.

No entanto, está ao nosso alcance me-
lhorar este panorama e, assim, contribuir 
para a redução da mortalidade e morbili-

dade nestes doentes. O médico deverá ter 
a capacidade de detetar e de conhecer as 
causas da não adesão do doente. E estabe-
lecer um plano ajustado, de acordo com 
os motivos em concreto dessa não adesão.

As estratégias para melhorar a adesão 
e, assim, reduzir a doença cardio/cerebro-
vascular passam por: 

Em primeiro lugar, investir numa 
comunicação adequada médico/doente, 
explicando a doença e as complicações as-
sociadas, bem como o benefício em atingir 
o valor alvo da sua pressão arterial, e pro-
mover a automedição da pressão arterial, 
fazendo-a de forma correta. Deverá estabe-
lecer como que um contrato, responsabi-
lizando o doente pelo seu cumprimento, 
com reforço positivo quando alcança os 
valores pretendidos e esclarecer de forma 
adequada as causas quando não alcança o 
valor alvo. A entrega de folhetos com uma 
mensagem clara e assertiva da doença e 
suas complicações é, obviamente, benéfica.

A medicação deverá ser simplificada, 
acessível, com um esquema posológico com-
patível com o quotidiano do doente, dando 
primazia a associações medicamentosas que 

poderão incluir medicamentos para outras 
patologias como, por exemplo, a dislipide-
mia, e com um número mínimo de tomas. 

Por outro lado, o doente deverá ter 
acesso fácil ao sistema de Saúde, permitindo 
a represcrição ou a transmissão de algum 
efeito adverso ou outra situação.

Tudo isto será mais fácil com a existência 
de uma equipa multidisciplinar centrada no 
doente, tendo em consideração o seu nível 
socioeconómico e a sua capacidade de com-
preensão. Esta equipa, incluindo enfermei-
ros e farmacêuticos, facilitaria a comunicação 
do doente com o sistema de Saúde, de forma 
a otimizar o controlo da pressão arterial

Outro aliado desta estratégia multidis-
ciplinar, e que vai ganhando importância, 
é a telemedicina. Dispositivos como smar-
tphones são cada vez mais usados. E com 
eles consegue-se monitorizar os sinais vi-
tais, aconselhar o doente, marcar consul-
tas e até permite a consulta por vídeo.

No entanto, o plano deverá ser 
adaptado ao doente, não havendo uma 
solução universal, nunca devendo faltar a 
avaliação da adesão, para se poder verificar 
a eficácia das medidas implementadas.

A população idosa é altamente hete-
rogénea, sendo mais importante a idade 
biológica (ser robusto ou ser frágil) do que 
a idade cronológica. A associação entre a 
TA e o risco cardiovascular mantém-se em 
geral até à idade avançada, mas perde-se 
ou até se inverte nos idosos frágeis (sub-
-representados ou excluídos dos ensaios 
clínicos). A rigidez arterial progressiva com 
o avançar da idade é a principal causa da 
elevação da tensão arterial sistólica (TAS) 
e da elevação da pressão de pulso (PP), as-
sim como da descida da TAD.

Estas alterações da TA relacionadas 
com a idade são poderosos determinantes 
dos eventos cardiovasculares e da mortali-
dade total. As alterações estruturais e fun-
cionais da parede arterial e do endotélio 
condicionam a diminuição das suas pro-
priedades elásticas e a progressiva rigidez 

arterial, com desregulação da homeostasia 
da TA e consequente aumento da variabi-
lidade da TA. A hipotensão ortostática é a 
expressão mais comum desta variabilidade 
e fator de risco de quedas, morbilidade e 
mortalidade cardiovascular e total.

Nos idosos mais frágeis, a existência de 
comorbilidades pode levar à progressiva 
diminuição da TA, podendo, nestes doen-
tes, a TA elevada tornar-se um marcador de 
boa saúde. Este fenómeno da causalidade 
reversa pode confundir a estratificação de 
risco CV baseada na TA, daí se proporem 
abordagens alternativas para estimar o 
risco CV nestes doentes – a velocidade da 
onda de pulso, a PP ou a função endotelial.

Nos idosos mais frágeis, devido à 
progressiva rigidez arterial, os mecanis-
mos de autorregulação circulatória estão 
alterados, daí que baixas excessivas da TA, 
sobretudo induzidas pela medicação anti-
-hipertensora, podem causar hipoperfusão 
de vários órgãos que têm limiares de autor-
regulação diversos e levar, por exemplo, a 
hipoperfusão cerebral e demência, isque-
mia do miocárdio e deterioração da função 
renal. Salienta-se o papel da síndrome de 
fragilidade como variável modificadora do 
impacto da TA sobre a morbimortalidade 
cardiovascular e como critério importante 
para as decisões terapêuticas.

Nos doentes muito idosos e frágeis 
(institucionalizados ou necessitando de 
assistência diária nas ABVD), a decisão te-
rapêutica deve ser precedida de:

O risco cardiovascular (CV) continua a 
ser um conceito imperativo dos nossos dias: 
as doenças cardiovasculares continuam a ser 
responsáveis por quase 18 milhões de mortes 
anualmente em todo o mundo, 85% destas por 
enfarte agudo do miocárdio e AVC. A hiperten-
são arterial (HTA) e a dislipidemia mantêm-se 
igualmente no topo da tabela no que respeita 
aos principais fatores de risco (FR) para estes 
eventos. Portugal não é exceção e, para além de 
uma elevada prevalência de HTA e de dislipide-
mia, a taxa de controlo está longe do ideal.

Há vários motivos para o mau controlo 
dos FR e da doença CV: uma quota-parte 
está do lado do doente, com a fraca adesão 
terapêutica, mas outra tanta estará do lado 
dos profissionais de saúde, com a inércia 
médica. É da nossa responsabilidade uma 
abordagem completa do risco, quer en-
quanto internistas, médicos de Medicina 
Geral e Familiar, cardiologistas e todos os 
que lidam com este tipo de doente.

A Wellcome Trust e a OMS, em 2001, 
estabeleceram os princípios e requisitos de 
uma combinação de fármacos em compri-
mido único para a prevenção cardiovascu-
lar, e Yusuf, em 2002, salientou os princi-
pais benefícios desta polipílula, permitindo 
que Wald e Law, em 2003, afirmassem que 
um anti-hipertensor juntamente com um 
antidislipidémico (e, eventualmente, um 
antiagregante) reduzissem os eventos CV 
em cerca de 80%. Este conceito acabou 
por ser aprovado em 2011, obviamente ga-
rantindo a estabilidade farmacocinética e 
farmacodinâmica dos componentes e a sua 
influência nos outcomes cardiovasculares. 

Algumas das desvantagens iniciais da 
polipílula foram ultrapassadas, com o au-
mento das formulações disponíveis; no 
entanto, ainda há poucas dosagens dispo-
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