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EDI TORI AL
Neste número da nossa Revista,
que vai ser publicado em plena pandemia
Covid-19 que desejo, aliás, que desejamos
todos, seja ultrapassada o mais rapidamente
possível, começo por chamar a atenção
para o artigo de Rita Abelho e Bruno
Gonçalves onde se faz uma revisão sobre
novos marcadores de risco cardiovascular
e do seu valor acrescido para uma mais
eficaz definição do risco, particularmente
nos doentes com risco intermédio. Depois
de uma avaliação dos vários artigos e
“guidelines” consultados sobre estes novos
marcadores bioquímicos ou imagiológicos,
os autores sugerem, numa perspectiva
custo-eficácia, a PCR de alta sensibilidade,
o índice tornozelo/braço e o “score” de
cálcio coronário como os mais vantajosos
na reclassificação dos doentes o que,
particularmente nos já citados com risco
moderado, poderá contribuir para um mais
eficaz e precoce tratamento.
Com muito interesse é também o
artigo de César Matos e colab. do Centro
Hospitalar Tondela/Viseu em que se faz
um estudo observacional retrospectivo
relativamente
aos
internamentos
hospitalares por AVC durante 1 ano. Nele
se demonstra a maior prevalência AVC
isquémicos “versus” hemorrágicos tal
como é habitual, a grande percentagem
de doentes com diagnóstico prévio de
hipertensão arterial (71-76%) e o número
apreciável de hipertensos com HTA grave,
especialmente nos com AVC hemorrágico.
No artigo de Filipe Mendes e colab.
descreve-se um caso de HTA de difícil
controlo em hipertenso idoso em que se
desenvolvem complicações oftalmológicas
e vasculares, discutindo-se a possível
etiologia secundária como é obrigatório em
situações de HTA resistente.
No artigo de Sofia Almeida e colab.
é apresentado também um caso de HTA
grave secundária a estenose aterosclerótica
de artéria renal que foi tratada com êxito
com colocação de “stent”. Contudo, cerca
de 1 mês após o doente ter parado a
medicação, desenvolveu enfarte agudo do
miocárdio (também tratado com colocação

de “stent”) evidenciando-se assim, não
só a frequente associação de lesões
ateroscleróticas em várias localizações da
árvore arterial, particularmente em HTA
secundária a estenose de artéria renal,
como a importância da estrita manutenção
de terapêutica adequada, situação esta
para a qual é essencial a contribuição
privilegiada da Medicina Geral e Familiar.
Termino
este
editorial
cumprimentando todos os colegas que
tão exemplarmente se têm envolvido no
combate a esta pandemia
Braz Nogueira
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ACIDENTE ´´CARDIO´´VASCULAR
EXPERIÊNCIA

CEREBRAL,

1

ANO

DE

CEREBRAL “CARDIO”VASCULAR ACCIDENT, 1 YEAR EXPERIENCE

César Matos,1 Rui Marques2, Inês Frois Cunha2, Margarida Neto3, Sara Machado2, Ana Gomes2
1 – Mestre, UCSP Azeitão (na data da submissão do resumo Interno no Centro Hospitalar Tondela-Viseu) 2 – Mestre, Centro Hospitalar Tondela-Viseu 3 – Mestre,
Centro Hospitalar de Setúbal (na data da submissão do resumo Interno no Centro Hospitalar Tondela-Viseu)
Morada: Avenida do Rio Criz nº1817, Coelhoso, 3465-122 Castelões
E-mail: cesar.matos84@gmail.com

Resumo

Introdução: A Hipertensão arterial (HTA) é uma patologia cada vez mais comum a nível global. Apontada mundialmente como
importante fator de risco para as doenças cardiovasculares, nomeadamente os acidentes vasculares cerebrais (AVC).
Objectivos: Estudar a prevalência do AVC isquémico (AVCi) e hemorrágico (AVCh) num Hospital Central durante 1 ano e da
hipertensão arterial (HTA) como factor de risco; avaliar a frequência de pressão arterial não controlada aquando da admissão, o
momento de instituição da terapêutica hipotensora, classes de anti-hipertensores mais utilizadas e a relação entre a necessidade desta
terapêutica.
Métodos: Estudo observacional e retrospectivo de 411 doentes internados na unidade de AVC num hospital central, no ano de 2017,
consultando a base de dados SClinico® e analisados estatisticamente com recurso ao SPSS®.
Resultados: Analisamos o processo clínico de 411 doentes com o diagnóstico de AVC (319 AVCi e 92 AVCh), 48,7% homens e 51,3%
mulheres, com idade média de 71,4±12,5 anos. Destes, 71,4% AVCi e 75,5% AVCh tinham diagnóstico de HTA, 67% vs 79,2%
dos doentes apresentavam pressão arterial sistólica (PAS) superior a 140 mmHg no momento da admissão, 10,8% vs 32,1% tinham
PAS superior a 180 mmHg e 68,1% vs 66% realizavam terapêutica hipotensora. 68,1% AVCi vs 50,9% AVCh apresentavam
dislipidemia. Dos que iniciaram terapêutica hipotensora (37,7% AVCi vs 57,1% AVCh), 63,9% receberam inibidores da enzima
de conversão da angiotensina ou antagonistas dos receptores da angiotensina II, 15,8% bloqueadores dos canais de cálcio, 10% betabloqueantes, 8,9% diuréticos e apenas 1,4% receberam nitratos. Tiveram alta sem qualquer hipotensor, 22,8% dos doentes.
Conclusão: A maioria dos AVCs é de natureza isquémica e a maioria dos AVCi e AVCh tinha diagnóstico prévio de HTA, no
entanto, mais de metade apresentava PAS não controlada na admissão. De salientar o facto de que muitos doentes com diagnóstico
de HTA ainda permanecem não controlados e com risco cardiovascular elevado, sendo importante o seguimento / monitorização
destes doentes em ambulatório (através da auto-medição da pressão arterial) e mais concretamente nos cuidados de saúde primários.

Abstract

Introduction: Hypertension is an increasingly common pathology at the global level. Aimed worldwide as an important risk factor
for cardiovascular diseases, namely cerebrovascular accidents (CVA).
Objectives: To study the prevalence of ischemic stroke (IS) and hemorrhagic (HS) in a Central Hospital for 1 year and hypertension
as a risk factor; to assess the frequency of uncontrolled blood pressure at admission, the timing of hypotensive therapy, the most
commonly used classes of antihypertensive drugs and the relationship between the need for this therapy.
Methods: Observational and retrospective study of 411 patients hospitalized at the stroke unit in a central hospital in 2017,
referring to the SClinico® database and statistically analyzed using SPSS®.
Results: We analyzed the clinical process of 411 patients diagnosed with stroke (319 IS and 92 HS), 48.7% men and 51.3%
women, with a mean age of 71.4 ± 12.5 years. Of these, 71.4% had a diagnosis of hypertension and 75.5% had a diagnosis of
hypertension, 67% vs 79.2% had systolic blood pressure (SBP) greater than 140 mmHg at the time of admission, 10.8% vs 32,
1% had SBP greater than 180 mmHg and 68.1% vs 66% underwent hypotensive therapy. 68.1% IS vs 50.9% HCV presented
dyslipidemia. Of those who started hypotensive therapy (37.7% IS vs 57.1% HS), 63.9% received angiotensin converting enzyme
inhibitors or angiotensin II receptor antagonists, 15.8% calcium channel blockers, 10 % beta-blockers, 8.9% diuretics and only 1.4%
received nitrates. They were discharged without any hypotensive, 22.8% of the patients.
Conclusion: Most stroke is ischemic in nature and most stroke and stroke have previous diagnosis of hypertension, however, more
than half had uncontrolled SBP at admission. It should be noted that many patients diagnosed with hypertension still remain
uncontrolled and have a high cardiovascular risk. Follow-up / monitoring of these patients in the outpatient setting (through selfblood pressure measurement) and more specifically in primary health care.
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Introdução
A Hipertensão arterial (HTA) é uma patologia cada vez mais comum
a nível global apresentando-se como um dos principais factores que
motivam idas ao serviço de urgência, constituindo igualmente uma
das principais causas de morte mundial. Apontada mundialmente
como importante factor de risco para as doenças cardiovasculares,
nomeadamente Acidentes vasculares cerebrais (AVC), a hipertensão
arterial (HTA) está cada vez mais presente nas populações devido ao
aumento da longevidade e à existência de factores como obesidade,
sedentarismo e erros alimentares.(1)
Apesar de se saber que o tratamento adequado da Hipertensão
Arterial contribui para diminuição drástica da morbilidade e
mortalidade, a maioria dos portadores desta patologia continuam por
medicar ou estão submedicados fomentando assim a permanência da
HTA no grupo dos grandes problemas de saúde pública globais.(1)
A prevalência da HTA tem sido crescente expandindo-se à escala
mundial. Em 2000 a prevalência da HTA na população mundial era
de 25% e estima-se que para o ano 2025 seja de 29%.(1,2)
A pressão arterial elevada é um factor determinante para eventos
vasculares cerebrais quer isquémicos quer hemorrágicos. Sabese que pressões arteriais diastólicas superiores a 100 mmHg e
pressões arteriais sistólicas superiores a 160 mmHg associam-se

a aumento significativo de risco de AVC. Segundo a American
Heart Association/American Stroke Association indivíduos com
pressão arterial inferior a 120/80 mmHg têm diminuição de 50% no
risco de virem a sofrer um AVC comparativamente aos indivíduos
hipertensos. (3,4)
Os acidentes vasculares cerebrais podem ser isquémicos ou
hemorrágicos. Os primeiros correspondem a interrupção súbita da
vascularização cerebral por fenómenos de oclusão arterial enquanto
que nos segundos há uma ruptura de um vaso com hemorragia
para parênquima cerebral. Os isquémicos constituem a forma mais
comum de apresentação.(5,6)
Objectivos
Estudar a prevalência do AVC isquémico (AVCi) e hemorrágico
(AVCh) num Hospital Central durante 1 ano e da hipertensão
arterial (HTA) como factor de risco; avaliar a frequência de pressão
arterial não controlada aquando da admissão, o momento de
instituição da terapêutica hipotensora, classes de anti-hipertensores
mais utilizadas e a relação entre a necessidade desta terapêutica.
Métodos
Estudo observacional e retrospectivo de 411 doentes internados na

Gráfico 1 – Diagnósticos de AVC (n=411)

MAIO/JUNHO 2020

AO1_CesarMatos.indd 7

7

6/12/2020 10:49:23 AM

ARTIGO ORIGINAL
ORIGINAL ARTICLE

Gráfico 2 – Distribuição de género (n=411)

Gráfico 3 – Diagnóstico prévio de HTA (n=411)
8
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Gráfico 4 – Pressão Arterial Sistólica na Admissão (n=411)

Gráfico 5 – Início de terapêutica anti-HTA (n=411)
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Gráfico 6 – Terapêutica anti-HTA (n=411)
unidade de AVC num hospital central, no ano de 2017, consultando
a base de dados SClinico® e analisados estatisticamente com recurso
ao SPSS®.
Resultados
Foram analisados os processos clínicos de 411 doentes com o
diagnóstico de AVC (319 AVCi e 92 AVCh), 48,7% homens e 51,3%
mulheres, com idade média de 71,4±12,5 anos.
Destes, 71,4% AVCi e 75,5% AVCh tinham diagnóstico prévio de
HTA, 67% vs 79,2% dos doentes apresentavam pressão arterial
sistólica (PAS) superior a 140 mmHg no momento da admissão,
10,8% vs 32,1% tinham PAS superior a 180 mmHg e 68,1% vs 66%
realizavam terapêutica hipotensora.
68,1% AVCi vs 50,9% AVCh apresentavam dislipidemia (LDL >70
mg/dl). Dos que iniciaram terapêutica anti-hipertensora (37,7% AVCi
vs 57,1% AVCh), 63,9% receberam inibidores da enzima de conversão
da angiotensina ou antagonistas dos receptores da angiotensina II,
15,8% bloqueadores dos canais de cálcio, 10% beta-bloqueantes, 8,9%
diuréticos e apenas 1,4% receberam nitratos.
Tiveram alta sem qualquer hipotensor, 22,8% dos doentes.
Conclusão
Neste estudo a maioria dos AVCs é de natureza isquémica e a maioria
dos AVCi e AVCh tinha diagnóstico prévio de HTA, no entanto, mais
de metade apresentava PAS não controlada na admissão. De salientar
o facto de que muitos doentes com diagnóstico de HTA ainda
permanecem não controlados e com risco cardiovascular elevado,
10

sendo importante o seguimento / monitorização destes doentes em
ambulatório (através da auto-medição da pressão arterial) e mais
concretamente nos cuidados de saúde primários.
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NOVOS MARCADORES DE RISCO CARDIOVASCULAR
NOVEL CARDIOVASCULAR RISK MARKERS

Rita Abelho

interna de formação especifica de Medicina Geral e Familiar, USF Artemisa, ACES Cascais, ritabelho@hotmail.com, Rua José Elias Garcia nr 1057, piso 1 2775218 Parede

Bruno Gonçalves
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Resumo

Palavras-chave:
risco cardiovascular,
novos marcadores de
risco cardiovascular,
prevenção

Introdução: Na tentativa de tornar o cálculo do risco cardiovascular mais preciso novos marcadores têm sido propostos. Estes devem
definir-se por terem uma medição fácil e confiável, serem preditores independentes de eventos cardiovasculares e devem conseguir
reclassificar doentes de risco intermédio. Deve ainda ter-se em conta a sua disponibilidade, custo e segurança.
Objetivo: Quais os novos marcadores de risco cardiovascular e em que situações os utilizar?
Métodos: Foi realizada uma revisão clássica da literatura através da consulta das guidelines publicadas pela European Society of
Cardiology (ESC) e pelo American College of Cardiology/ American Heart Association (ACC/AHA) que referiam novos marcadores de
risco cardiovascular. A pesquisa foi complementada na PubMed® onde se introduziram as palavras chave “cardiovascular risk assessment
+ novel risk markers + cardiovascular prevention”. Restringiu-se a pesquisa a artigos em inglês, humanos e publicados nos últimos 5 anos.
Resultados: Obtiveram-se três guidelines e cinco artigos de revisão que continham a seguinte informação sobre marcadores de risco
cardiovascular:
A hs-PCR, o CACs e o ITB permitem a reclassificação de doentes com risco intermédio.
O doseamento da Lipoproteina (a) poderá ser realizado uma vez nos doentes com doença cardiovascular prematura ou história familiar
da mesma, doença cardiovascular recorrente apesar de tratamento com estatina, hipercolestrolemia familiar ou SCORE >3%.
A Lp-PLA2 poderá ser medida em doentes com eventos cardiovasculares recorrentes.
O rácio Apo B/apo A-1é considerado de segunda linha pela falta de evidência existente em relação ao seu uso na população (e pelo seu
elevado custo).
A medição ecográfica da espessura da íntima-média carotídea tem um valor clínico limitado para os doentes com risco cardiovascular
intermédio.
O uso da angio-tomografia computorizada das coronárias não é consensual. Poderá ter utilidade nos doentes de risco intermédio.
A ressonância magnética das carótidas não está recomendada para deteção de placas vasculares nos doentes assintomáticos.
Conclusões: O risco cardiovascular deve ser calculado usando os scores ou tabelas de risco. Nenhum dos novos marcadores deve ser realizado
por rotina. No entanto, poderão ter utilidade para reclassificar doentes de risco intermédio ou próximos do limiar terapêutico, sendo que o
uso da hs-PCR, do CACs ou do ITB são os que reúnem maior consenso. A decisão de pedir um destes novos marcadores e as suas implicações
deverão ser sempre discutidas com o doente.

Abstract

Introduction: Cardiovascular (CV) risk prediction is a major asset in clinical practice, with a special role in terms of CV prevention.
In order to determine a more accurate CV risk, several new markers have been proposed to be used to improve risk charts discrimination
power.
A new risk marker should have several characteristics: be easily and reliably measured, should be an independent predictor of major
CV events and should be able to reclassify individuals at a moderate risk. Other important factors to consider would be convenience,
availability, cost and safety.
Objective: Which are the new risk markers of CV risk and when to use them?
Methods: A classical review was made, using the publications of the European Society of Cardiology (ESC) and the American College of
Cardiology/ American Heart Association (ACC/AHA) which mentioned new risk markers of CV risk. To complete the search, PubMed®
was used with the key words “cardiovascular risk assessment + novel risk markers + cardiovascular prevention”. All the research was made
for articles in english, about humans and published in the last 5 years.
Results: Three Guidelines and five review articles were obtained with the following information:
Both hs-PCR, CACS and ABI are good tools to reclassify patients with a moderate CV risk. Lp(a) can be measured once in patients who
present with premature CVD, familiar hypercholesterolemia, family history of premature CVD, recurrent CVD despite statin treatment
or a 10-year risk of fatal CVD ≥3% using SCORE chart.
Lp-PLA2 may be assessed in patients with recurrent CV events. The apoB/apo A-1 ratio is considered a second line marker for CVD risk
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estimation due to the high cost and lack of definitive evidence.
Measurement of the carotid intima–media thickness has a very limited clinical use in patients at moderate risk.
Coronary computed tomographic angiography may be reasonable for CV risk assessment in asymptomatic adults at moderate risk.
Magnetic resonance imaging of carotid arteries is not recommended to detect vascular plaques in asymptomatic adults.
Conclusion: Cardiovascular risk should be determined using SCORE or risk charts. None of the novel risk markers should be used
routinely in daily practice. However, they can be quite useful to reclassify patients at moderate risk or near a therapeutic threshold.
The new markers who have more evidence to use are: hs-PCR, CACS and ABI.
The decision to order one of these markers should be an informed and shared decision between physician and patient.

Introdução
As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no
mundo. Em 2016 foram responsáveis por 17,61 milhões de
óbitos o que corresponde a 31% das mortes a nível mundial.(1)
A grande maioria das doenças cardiovasculares podem ser
prevenidas. Assim, é fundamental a identificação dos indivíduos
em risco para o desenvolvimento destas patologias, de modo
a atuar precocemente na prevenção, bem como reverter ou
controlar os fatores de risco já desenvolvidos. (1)
Na tentativa de identificar os indivíduos mais propensos a
desenvolver patologia cardiovascular foram criadas calculadoras
de risco cardiovascular. Estas relacionam os fatores de risco
cardiovascular presentes num indivíduo e devolvem uma
probabilidade de desenvolvimento de doença cardiovascular no
futuro ou morte devida a um evento cardiovascular. Na Europa
esta ferramenta é o SCORE®, sendo amplamente divulgada
e utilizada pelos cuidados de saúde primários. A Organização
Mundial de Saúde desenvolveu tabelas para o cálculo do
risco cardiovascular considerando a existência de 14 regiões
epidemiológicas no mundo. Para cada uma destas regiões há
uma tabela com e sem os valores de colesterol pelo que o risco
cardiovascular pode ser calculado para qualquer nacionalidade (2,
3)
.
Na tentativa de aperfeiçoar estas ferramentas de modo a tornar
o cálculo do risco cardiovascular mais exato tem sido proposto
a adição de mais marcadores. Procura-se que estes marcadores,
que tanto podem ser bioquímicos como imagiológicos, sejam
fáceis de medir e confiáveis, sejam preditores independentes de
eventos cardiovasculares, consigam reclassificar doentes de risco
intermédio ou moderado, tenham uma boa disponibilidade e
segurança bem como um baixo custo. Por outro lado, a adição de
mais marcadores ao cálculo do risco vai inevitavelmente tornar
este processo mais complexo, mais demorado e mais caro (4). Estes
novos marcadores poderão ser particularmente relevantes para
os doentes que apresentam um risco cardiovascular moderado,
uma vez que é nesta população que se tem registado uma
maior frequência de eventos cardiovasculares. Se se conseguir
estratificar mais detalhadamente este grupo de indivíduos
poderemos aplicar aos que apresentam maior risco medidas
terapêuticas farmacológicas e não farmacológicas com objetivos
mais exigentes e mais precocemente para assim diminuir a
morbimortalidade cardiovascular (4).

Objetivos
Com este trabalho pretende-se saber que novos marcadores de
risco cardiovascular têm sido propostos e em que situações devem
ser medidos.
Métodos
Realizou-se uma revisão clássica da literatura.
Consultou-se o site oficial da European Society of Cardiology
(ESC) na secção guidelines (https://www.escardio.org/Guidelines)
e selecionou-se o tópico “risk factors and prevention”. Realizouse um procedimento semelhante para o site oficial da American
College of Cardiology (ACC) na secção guidelines (https://www.
acc.org/guidelines/guidelines-search#sort=relevancy&f:Docume
ntTypeFacet=[Guidelines]) e selecionou-se o tópico “prevention”.
Para completar esta pesquisa utilizou-se também a PubMed®
onde se introduziram as palavras chave “cardiovascular risk
assessment + novel risk markers + cardiovascular prevention”.
Foram considerados apenas as tipologias de artigos: guideline,
meta-análise, revisão e revisão sistemática.
Para todas as pesquisas foram considerados apenas artigos escritos
em inglês, sobre humanos e dos últimos 5 anos (01-01-2013 a 0110-2018, data de realização da pesquisa)
Resultados
Obtiveram-se 17 guidelines das quais 10 foram excluídas pela
leitura do título e 4 excluídas após leitura do índice.
A pesquisa na PubMed® devolveu 18 artigos. Destes excluíram-se
10 pelo título, 1 pela leitura do resumo e 2 após a leitura integral
do texto.
Da leitura destes textos (8 no total) compilou-se informação
referente a 4 marcadores bioquímicos e 5 marcadores de imagem
que foram os mais frequentemente citados e que se vai expor em
seguida.
Proteína C reactiva de alta sensibilidade (hs-PCR)
Esta molécula foi a mais estudada como marcador de inflamação
nos últimos 15 anos. Um dos seus locais de produção são as placas
de aterosclerose instáveis (5) e está estabelecido como preditor
independente de eventos cardiovasculares futuros. Porém os
estudos não são concordantes em relação ao seu papel no risco
cardiovascular (6). No entanto é o melhor candidato a ser adicionado
às calculadoras de risco já existentes, sendo que a ACC aconselha a
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sua medição em doentes cujo risco esteja próximo dos limiares de
instituição ou intensificação de terapêutica. Nesses casos se o valor
da hs-PCR for superior ou igual a 2mg/L o risco cardiovascular
deve ser subir um patamar (7). A sua avaliação não está recomendada
por rotina em doentes assintomáticos pois faltam estudos de custoeficácia nestas populações (8).
Lipoproteína (a)
É uma lipoproteína plasmática com características pró-aterogénicas
cujos níveis em circulação são em grande parte geneticamente
determinados (9). Níveis elevados (acima do percentil 80 que
corresponde a 50 mg/dL) estão associados ao aumento do risco
de doença cardiovascular (9). Uma vez que a sua medição é estável
ao longo do tempo é aconselhada a sua determinação apenas
uma vez nos indivíduos com doença cardiovascular prematura,
hipercolesterolemia familiar, história familiar de doença
cardiovascular prematura, doença cardiovascular recorrente apesar
de tratamento otimizado com estatina ou em doentes com SCORE
igual ou superior a 3% (4).
Lipoproteina associada à Fosfolipase A2 (Lp-PLA2)
É uma enzima pró-aterogénica fortemente associada a eventos
cardiovasculares. A sua medição poderá ser recomendada nos
indivíduos com eventos cardiovasculares recorrentes (4).
Apolipoproteina B e Rácio Apo B/apo A-1
A apolipoproteina B (Apo B) é uma das principais proteínas
estruturais das lipoproteínas aterogénicas (VLDL, IDL e LDL)
sendo por isso uma boa estimativa da quantidade destas partículas
que está em circulação (9). No entanto os estudos apontam para
que não seja um melhor preditor de eventos cardiovasculares que
as determinações lipídicas tradicionais (6). O teste laboratorial que
permite a sua determinação é mais demorado e caro, pelo que não é
recomendado por rotina (8). Poderá ser equacionada a sua avaliação
em doentes com hipertrigliceridemia uma vez que nestes casos o
erro na sua determinação é menor que o cálculo do LDL (6).
A apolipoproteina A1 é a principal constituinte do HDL, podendo
ser utilizada para fazer a estimativa da sua concentração plasmática
(9)
.
O rácio Apo B/apo A-1 é considerado um marcador de segunda
linha tanto pelo custo elevado da sua determinação como pela
ausência de evidência científica na efetividade da sua medição na
população geral (4).
Índice Tornozelo-Braço (ITB)
É obtido através da divisão da tensão arterial sistólica medida no
tornozelo (artéria tibial posterior ou dorsal do pé) pela tensão
arterial sistólica medida no braço (artéria braquial) (10). Obtémse de modo simples, barato e reprodutível (4) e apresenta uma
sensibilidade de 79% e especificidade de 90% (6) na deteção de
doença arterial periférica. Um índice <0.9 indica mais de 50%
de estenose entre a aorta e as artérias dos membros inferiores (6).
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Assim, pode ser uma boa opção para um doente assintomático com
risco cardiovascular moderado/intermedio. Se for obtido um valor
menor que 0.9 o seu risco cardiovascular deve subir um patamar (7).
Score de Cálcio das Artérias Coronárias (CACS)
É obtido através de uma tomografia computorizada que mede o
cálcio existente nas artérias coronárias e o converte num score,
sendo as calcificações um sinal de aterosclerose subclínica em
estadio avançado (8, 10).
Poderá ser usado na reclassificação de doentes assintomáticos
que apresentem um risco intermédio / moderado de doença
cardiovascular (4) ou que estejam próximos dos limiares de início
ou intensificação terapêutica (10). A ausência de cálcio identifica
um grupo de doentes com risco cardiovascular baixo que não
necessitariam de mais exames nem terapêutica agressiva (4). Um
score de cálcio superior ou igual a 300 Agatston ou superior ao
percentil 75 para o sexo, idade e etnia aconselha à subida do risco
cardiovascular (7).
As principais desvantagens são o custo e a radiação associados a
este exame não esquecendo também que pode existir uma estenose
significativa de um vaso na ausência de cálcio (6).
Angiografia por tomografia computadorizada (TC) das
coronárias
Permite a identificação de placas de ateroma calcificadas e não
calcificadas. As suas principais desvantagens são a radiação a que
o doente é sujeito e o custo. Poderá ser considerado nos doentes
de risco intermédio/ moderado embora não haja consenso entre
os estudos (4).
Espessura da íntima-média carotídea (CIMT)
É uma medida obtida ecograficamente da distância entre a superfície
externa na camada média e a superfície interna da íntima da artéria
carótida comum (10). Para além de avaliar a presença de placa
aterosclerótica avalia também a hipertrofia / hiperplasia da camada
muscular do vaso e ainda fornece informação sobre existência de
hemorragia, trombos, conteúdo lipídico e neovascularização da
placa que estão todos relacionados com eventos cerebrovasculares
(4, 6)
.
Por um lado, é um método não invasivo, barato e que não sujeita
o doente a radiação (4). Por outro lado, é um método com elevada
variabilidade e pouca reprodutibilidade intra-individual(6).
Este exame não tem valor clínico para a população assintomática
e tem um valor limitado nos doentes com risco cardiovascular
intermédio (4) sendo a reclassificação que permite negligenciável (11)
por isso a sua realização por rotina não está recomendada (7).
Ressonância Magnética Nuclear (RMN) das carótidas
Este exame caracteriza melhor as artérias carótidas e as eventuais
placas de ateroma nelas contidas que a ecografia. Também não
usa radiação, mas é substancialmente mais caro, não sendo
recomendado por rotina na população assintomática (4).
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Tabela 1: Resumo dos resultados

Marcador

Quando usar

hs-PCR, CACS e ITB

Doentes de risco intermédio / moderado

Lp-PLA2

Eventos cardiovasculares recorrentes

Lipoproteína (a)

Doença cardiovascular prematura ou história familiar da
mesma, doença cardiovascular recorrente apesar de tratamento
com estatina, hipercolesterolemia familiar ou SCORE >3%

Apo B e Rácio Apo B/apo A- Falta de evidência em relação ao seu uso na população e custo
1
elevado
Angio-TC das coronárias

Não é consensual, talvez nos doentes de risco intermédio

RMN das carótidas

Não está recomendada nos doentes assintomáticos

Espessura da íntima-média
carotídea

Valor clínico limitado

Discussão
Este trabalho não é uma revisão sistemática da literatura, todavia os
artigos em que foi baseado são congruentes entre si e as guidelines
da ESC e ACC são provenientes de entidades reconhecidas na
área cardiovascular o que transmite confiança nos resultados
encontrados. Esta é uma área em constante desenvolvimento e são
necessários mais estudos para tornar a evidência já existente mais
robusta e consolidar o uso destes marcadores na prática clínica.
Conclusões
O risco cardiovascular deve ser calculado usando os scores ou
tabelas de risco adequadas à população.
Nenhum dos novos marcadores deve ser utilizado por rotina. No
entanto, poderão ter utilidade para reclassificar doentes de risco
intermédio ou próximos do limiar terapêutico. O uso da hs-PCR,
do CACS ou do ITB são os que reúnem maior consenso e podem
ser utilizados em doentes seleccionados. A sua determinação nos
doentes de risco intermédio ou próximos do limiar terapêutico
a ACC atribui o nível de evidência B (a população avaliada é
limitada e dados de 1 estudo randomizado ou vários estudos não
randomizados) e classe IIb (benefícios maiores ou iguais aos riscos).
A decisão de pedir um destes novos marcadores e as suas
implicações deverão ser sempre discutidas com o doente.
Conflitos de interesses
Os autores declaram não ter recebido nenhum tipo de pagamento,
incentivo ou facilitação de serviços para a realização deste trabalho.
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ENFARTE AGUDO DO MIOCÁRDIO APÓS ANGIOPLASTIA
DE ARTÉRIA RENAL NUM DOENTE COM HIPERTENSÃO
RENOVASCULAR - A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION AFTER RENAL ARTERY ANGIOPLASTY IN A PATIENT WITH
RENOVASCULAR HYPERTENSION - A CLINICAL CASE
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Resumo

Enquadramento: A doença renovascular é uma causa potencialmente corrigível de hipertensão arterial (HTA) secundária,
acometendo 1 a 5% dos hipertensos. São fatores de risco: HTA, idade >60 anos, insuficiência renal, aterosclerose, diabetes mellitus e
tabagismo. A angioplastia pode ser efetiva no tratamento da HTA renovascular ateromatosa.
Descrição de Caso: Homem de 52 anos, caucasiano, desempregado, pertencente a uma família nuclear de classe média alta, na fase VI
do ciclo de Duvall. Fumador (28,5 UMA), com antecedentes de HTA e úlcera duodenal, não medicado. Recorreu a novo Médico de
Família (MF) em fevereiro de 2015 acompanhado de uro-TC relatando estenose da artéria renal esquerda. Aguardava consulta de
cirurgia vascular desde há 3 meses. Apresentava excesso de peso (26,4 kg/m2), tensão arterial (TA) de 205/110 mmHg e sintomas de
ansiedade. Introduziu-se perindopril 5 + amlodipina 10 e foi inscrito em programa de vigilância de HTA. Em março foi submetido
a stenting primário da artéria renal esquerda, tendo tido alta com indicação para antiagregação plaquetar. Por incompreensão/
desconhecimento e normalização dos valores tensionais, o doente suspendeu toda a medicação após alguns dias, acabando por recorrer
ao Serviço de Urgência (SU) hospitalar em abril, por enfarte agudo do miocárdio. Após angioplastia da grande obtusa marginal
com stent revestido, teve alta sob aspirina, clopidogrel, rosuvastatina, enalapril e metoprolol. Regressa ao MF em maio com TA
normalizada e a cumprir a medicação instituída, tendo reduzido a carga tabágica, e mantido acompanhamento regular em consultas
de programa até hoje.
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Discussão: Este caso realça a importância da comunicação médico-doente em todas as linhas de cuidados. Vários pontos críticos
poderiam ter mudado o seu outcome, desde a resposta atempada dos serviços de proximidade, à explicação da importância dos
cuidados pós-intervenção. A adesão terapêutica é da responsabilidade do doente, cabendo ao médico providenciar a melhor
prevenção terciária.

Abstract

Background: Renovascular disease is a potentially correctable cause of secondary hypertension, affecting 1 to 5% of
hypertensive patients. Risk factors are: hypertension, age >60 years, renal failure, atherosclerosis, diabetes mellitus and
smoking. Angioplasty may be effective on atheromatous renovascular hypertension treatment.
Case: Presenting a 52-year-old Caucasian male unemployed from a middle-class nuclear family in the VI phase of the
Duvall cycle. Smoker (28.5 pack-years), with history of hypertension and duodenal ulcer, not medicated. He consulted a new
family physician in February 2015, accompanied by an uro-CT scan presenting a left renal artery stenosis, and concerned
about being waiting for a vascular surgery consultation for 3 months. He presented with overweight (26.4 kg/m2), blood
pressure of 205/110 mmHg, and anxiety symptoms. Perindopril 5 + amlodipine 10 was introduced and the patient was
enrolled in a hypertension surveillance program. In March he was submitted to primary stenting of the left renal artery
and was discharged with indication to maintain platelet antiaggregation. As his blood pressure values normalized and due
to incomprehension / lack of knowledge, the patient suspended all the medication after a few days, and consequently visited
a hospital emergency department in April with acute myocardial infarction. After angioplasty of the large marginal obtuse
with coated stent, it was discharged under aspirin, clopidogrel, rosuvastatin, enalapril and metoprolol. He returned to a
family physician appointment in May with standardized blood pressure and following the established medication, having
reduced the smoking load. He maintained regular follow-up in program consultations until today.
Discussion: This case highlights the importance of physician-patient communication in all care lines. Several critical points
could have changed the outcome, from the timely response of the proximity services to the explanation of the post-intervention
care importance. Therapeutic adherence is patient responsibility, the best tertiary prevention is provided by the physician.

Introdução
A prevalência de hipertensão renovascular (HTR) varia com
a situação clínica. É o tipo de HTA secundária mais comum,
compreendendo 1 a 5% dos hipertensos em geral1, provavelmente
ocorre em menos de 1% dos pacientes com HTA moderada, mas
cerca de 10 a 45% de pacientes caucasianos com HTA maligna têm
estenose da artéria renal (EAR)2. Em 90% dos casos esta deve-se a
aterosclerose obstrutiva da artéria renal ou a bifurcações primárias3.
O crescimento das placas de ateroma nas artérias renais é um
reflexo tardio de um processo sistémico que também afeta outros
territórios vasculares3, como as artérias coronárias (10 a 14%), a
doença arterial periférica e a doença aórtica (24 a 35%), e os vasos
cerebrais3,4. Paralelamente, a EAR causa síndromes clínicos que vão
desde a obstrução assintomática à HTR e nefropatia isquémica, e
que usualmente se complicam de doença cardiovascular acelerada
– insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral (AVC) e
hiperaldosteronismo secundário5.
Assim, a doença aterosclerótica da artéria renal (DAAR) acarreta
uma alta prevalência de morbilidade cardiovascular e de mortalidade
vascular.
Caso Clínico
Homem de 52 anos, caucasiano, casado e pai de 2 filhas (fase VI
do ciclo de Duvall), em família classificada como de classe média
alta, e que considerava como altamente funcional a 1.9.2015 (Apgar
familiar de 9). Com antecedentes pessoais de HTA (desde 1995, não
medicada), úlcera duodenal e sífilis (2010), e antecedentes familiares
de HTA em ambos os pais, AVC em 2 tios maternos (o mais novo

aos 63 anos) e no avô paterno, enfarte agudo de miocárdio na mãe
e num tio paterno (aos 65 anos), dislipidemia na mãe, e diabetes
mellitus na avó materna. Fumador de 15 cigarros por dia desde os 14
anos (28,5 unidades maço-ano). Ex-bancário, desempregado desde
2012.
Em dezembro de 2014 recorreu ao SU por dor lombar, onde foi
orientado por Urologia tendo-se detetado TA elevada e ecografia
com rins de dimensões assimétricas, sendo o esquerdo menor e com
diminuição da diferenciação parenquimosinusal (ecografia anterior
em 2011: sem alterações). Uma tomografia computorizada (TC)
renal feita em ambulatório relatou EAR esquerda (“no polo superior
do rim esquerdo área hipodensa de 3,3 cm e má opacificação da
artéria renal esquerda ao nível da porção inicial, com uma extensão de
11 mm, e no seu lúmen formação hipodensa que relacionamos com
placa de ateroma e que condiciona estenose hemodinamicamente
significativa da artéria”), o que terá motivado orientação para
Cirurgia Vascular.
Recorreu a novo MF em fevereiro de 2015 enquanto aguardava
consulta de Cirurgia Vascular. Apresentava sintomas de ansiedade,
que relacionava com a espera pela resolução da situação, mas também
com a sua situação profissional (o subsídio de desemprego terminaria
dentro de meio ano). Como alterações ao exame objetivo: excesso
de peso (índice de massa corporal de 26,4 kg/m2), e TA elevada
(205/110 mmHg), não cumprindo qualquer medicação. Introduziuse perindopril 5mg em associação com amlodipina 10mg id, pediuse controlo de função renal, perfil lipídico e ionograma, e inscreveuse em programa de vigilância de HTA, tendo primeira consulta em
um mês.
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Em março (26.3.2015) foi submetido a stenting primário da artéria
renal esquerda, tendo tido alta com indicação para vigiar valores
tensionais e manter toda a medicação do domicílio, incluindo a antiagregação plaquetar, de acordo com a nota de alta.
Por incompreensão/desconhecimento e normalização dos valores
tensionais, o doente suspendeu toda a medicação após alguns dias,
acabando por recorrer ao SU em abril (24.4.2015), por toracalgia
anterior bilateral com irradiação para os membros superiores (MS),
náuseas e ansiedade, sintomas que o acompanhariam há cerca de 3
dias e cuja intensidade estaria agora aumentada com “sensação de
querer rebentar o peito”(sic).
Ao exame objetivo apresentava-se irrequieto e agitado, polipneico
em ar ambiente, extremidades frias, TA de 225/106 mmHg
no MS direito e de 223/111 mmHg no MS esquerdo e pulsos
femorais presentes, mantidos e simétricos, sem outras alterações.
O eletrocardiograma (ECG) não mostrava aparentes alterações
isquémicas e o ecocardiograma transtorácico não permitiu excluir
disseção da aorta. Durante a abordagem o doente teve um episódio
de fibrilhação ventricular, revertido com aplicação de choque de 200
J e manobras de suporte avançado de vida. Fez angio-TC urgente
que excluiu síndrome aórtico agudo e demonstrou permeabilidade
do stent renal. O doente manteve-se com dor e com valores
tensionais elevados, tendo sido reforçada a terapêutica com betabloqueador e nitrato, com sucesso no controlo da dor e da TA. Os
valores de troponina I e mioglobina não mostravam alterações, e o
ECG com derivações precordiais direitas e V7-V9 não apresentava
sinais indicativos de isquemia aguda. Dada a suspeita aventada de
síndrome coronário agudo fez 300 mg de ácido acetilsalicílico (AAS)
e realizou coronariografia urgente, onde se identificaram doença
coronária antiga na descendente anterior e circunflexa direita, e
lesão oclusiva aguda do terço proximal da grande obtusa marginal.
Foi realizada angioplastia primária dessa lesão com colocação de
stent revestido Resolute Onix 3.0x34 mm a 16 atm, com sucesso
TIMI 3. O ecocardiograma à data da alta (28.4.2015) apresentava
ventrículo esquerdo hipertrofiado, com alterações segmentares em
território normalmente perfundido pela artéria circunflexa, mas com
função sistólica global preservada. Teve alta sob AAS 100 mg id,
clopidogrel 75 mg id, rosuvastatina 20 mg id, enalapril 5 mg 2id e
metoprolol 50 mg 2id.
Foi reavaliado por Cardiologia após 4 meses (e subsequentemente
por 2 anos) e por Cirurgia Vascular 2 meses depois, onde foi
reassegurada a dupla antiagregação e mantida a vigilância desde
então.
Tem mantido paralelamente o acompanhamento no seu MF, onde
tem apresentado TA normalizada, cumprindo a medicação instituída
(suspendeu o clopidogrel) tendo reduzido apenas ligeiramente a
carga tabágica (12 cigarros por dia), e mantido acompanhamento
regular em consulta de programa até hoje.
Discussão
A avaliação de um paciente com HTA depende da sua causa mais
provável e do grau de dificuldade em atingir o controlo tensional,
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dificuldade esta comum em muitas formas de HTA secundária. Se
na HTA essencial (idiopática ou primária) são realizados poucos
exames complementares de diagnóstico (ECD) pois um estudo
exaustivo teria pouco valor, em quadros onde algumas pistas
clínicas indiciem uma causa secundária o estudo é mandatório
para diagnóstico e consequente tratamento e controlo parcial ou
completo da TA2.
É essencial ter presentes os sinais clínicos que poderão indiciar
uma EAR, e fazer o seu diagnóstico atempado. No presente caso
clínico, de acordo com as Recomendações para o Diagnóstico e
Tratamento da Doença Arterial Periférica da Sociedade Europeia
de Cardiologia (ESC) em colaboração com a Sociedade Europeia
de Cirurgia Vascular (ESVS), alguns fatores sugestivos de DAAR
eram conhecidos: o início de HTA antes dos 30 anos de idade, o
agravamento rápido e persistente de HTA previamente controlada
(pressupondo que o não ter medicação instituída traduzisse o
controlo tensional) e a atrofia renal sem causa aparente. Estavam
também presentes alguns fatores de risco, como o género masculino,
a HTA e o tabagismo6.
Os exames imagiológicos recomendados para estabelecer o
diagnóstico de DAAR são o eco-doppler (como primeira linha), a
angio TC (quando a taxa de filtração glomerular for ≥ 60 mL/min)
e a angio RM (quando for ≥ 30 mL/min) (Classe de Recomendação
I, Nível de Evidência B). O diagnóstico é considerado quando a
estenose é superior a 60%, mas uma avaliação funcional adicional
por critérios hemodinâmicos está recomendada6.
O objetivo terapêutico nos pacientes com DAAR é o controlo da
TA e a preservação da função renal. A melhor opção terapêutica é
ainda controversa, tanto no método de revascularização como nos
benefícios da prática escolhida. Se não for conseguido o controlo
tensional ou se o declínio da função renal for evidente, então a
revascularização deverá ser considerada5. As recomendações da ESC
com a ESVS para estratégias de tratamento da DAAR: incluem os
inibidores da enzima de conversão da angiotensina/antagonistas dos
recetores da angiotensina para o tratamento da HTA associada a
EAR unilateral (I, B); os bloqueadores dos canais de cálcio, os betabloqueantes e os diuréticos para o tratamento da HTA associada à
DAAR (I,C); a revascularização não está recomendada por rotina
na EAR secundária a aterosclerose (III,A)6.
Outros autores defendem a indicação para revascularização com
colocação de stent na EAR unilateral quando há alta probabilidade
de benefício para o paciente (são as situações com elevação da TA
de curta duração antes do diagnóstico, falência ou intolerância
ao tratamento farmacológico e edema pulmonar recorrente e/ou
insuficiência cardíaca refratária) e para prevenir o efeito a longo
prazo da redução do fluxo sanguíneo e das pressões de perfusão no
rim estenótico. Estas podem acarretar hipóxia cortical, rarefação
microvascular e desenvolvimento de inflamação intersticial, atrofia
tubular e fibrose irreversível, com risco de perda de massa renal a
longo prazo7, alterações que pareciam já estar a ocorrer de acordo
com os ECD.
No entanto, a HTR só pode ser diagnosticada retrospetivamente, com
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base na diminuição dos valores tensionais após medidas terapêuticas
para remoção da estenose. Assim, a HTR é diagnosticada de forma
correta e apropriada 6 a 12 semanas após a intervenção, quando a
TA é menor do que antes da intervenção, com o paciente cumprindo
o mesmo ou menos fármacos anti-hipertensivos5. No presente caso
clínico, não havendo medicação prévia, este diagnóstico fica por
comprovar.
A esperança de vida pode estar reduzida em pacientes com
DAAR sem doença renal crónica terminal, pois é frequente serem
acometidos por um evento cardiovascular agudo6. Neste caso clínico
esta propensão foi agravada pela suspensão prematura da terapêutica
antiagregante, cuja manutenção após uma revascularização bemsucedida é essencial para impedir a trombose do stent8, apesar de a
angio-TC descrever permeabilidade do stent renal.
Este caso realça ainda a importância da comunicação médicodoente em todas as linhas de cuidados.
A Organização Mundial de Saúde definiu a adesão como “a medida
em que a mudança de comportamento de uma pessoa - na toma
de medicação, no seguimento de uma dieta e/ou na execução de
mudanças de estilo de vida, corresponde às recomendações acordadas
com um prestador de serviços de saúde”9. Várias teorias têm sido
testadas no sentido de melhorar a adesão, e algumas mostraram
uma melhoria dos resultados, mas não estatisticamente significativa,
concluindo-se que o melhor método será aquele que é adaptado ao
paciente que temos na nossa frente, com todo o seu ser psicossocial
indissociável10.
É necessário um esforço contínuo na melhoraria dos cuidados,
garantindo que o paciente esteja no seu centro. A aplicação da tomada
de decisões partilhada é tida cada vez mais como indispensável,
uma prática colaborativa entre o paciente e o provedor no qual as
decisões médicas são tomadas em conjunto, usando a especialização
do segundo, as melhores evidências científicas disponíveis, e a
opinião do primeiro, com seus valores, necessidades e preferências11.
Assim, este caso clínico faz-nos voltar à cabeceira do doente e à
necessidade de empatizar e compreender o melhor caminho para a
melhor decisão conjunta e sustentada. Na construção do plano de
tratamento o reforço do poder do doente na decisão conjunta levará
à responsabilização do próprio pela sua condição e prevenção. Por
outro lado, por vezes estes cuidados são partilhados, mas a função

de cada técnico de saúde deverá ser melhorada e reavaliada com
frequência.
A adesão terapêutica é da responsabilidade final do doente, mas
cabe ao médico providenciar a melhor prevenção terciária.
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Resumo

A hipertensão arterial define-se como uma elevação persistente dos valores tensionais sistólicos ou diastólicos, em duas ou mais
ocasiões distintas, (superior ou a igual a 140 mmHg de pressão sistólica ou superior ou igual a 90 mmHg de pressão diastólica) e é dos
diagnósticos mais frequentemente realizados na prática clínica. A hipertensão arterial é um fator de risco independente e modificável
para o desenvolvimento de enfarte agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, doença arterial periférica e nefrosclerose.
Os autores apresentam um caso clínico de um idoso do sexo masculino com hipertensão arterial persistente, com complicações macrovasculares e micro-vasculares, que é referenciado para as especialidades de Medicina Interna, Oftalmologia e o contínuo seguimento
na Cirurgia Vascular.

Abstract

Hypertension is a persistent elevation of systolic or diastolic blood pressure in two or more separate occasions, making it one of
the most frequent diagnosis (equal or above 140 mmHg of systolic pressure or equal or above 90 mmHg of diastolic pressure).
Hypertension has been identified as an independent and modifiable risk factor for myocardial infarction, stroke, peripheral vascular
disease and nephrosclerosis.
These authors present a case report of persistent hypertension in an elderly man with macrovascular and microvascular complications
that requires reference to Internal Medicine, Ophthalmology and continuous follow-up by Vascular Surgery.

Enquadramento clínico
O caso clínico que os autores apresentam é de uma hipertensão
arterial persistente, num doente de 74 anos do sexo masculino. Os
antecedentes pessoais de relevo são: gota; stress pós traumático;
vitíligo; abuso de tabaco (90 U.M.A.) e aneurisma da artéria ilíaca
comum esquerda (com seguimento prévio na cirurgia vascular). A
medicação habitual prévia era o Alopurinol 300mg id, Mexazolam
1mg em SOS, Bisoprolol 5mg id à noite, e o Perindopril 10mg +
Amlodipina 5mg id de manhã.
Descrição do caso clínico
O doente em Setembro de 2017 recorreu ao Serviço de Urgência
(SU) do Hospital Central do Funchal (HCF) por sintomatologia de
tonturas durante a marcha e durante o repouso. Ao exame objetivo
apresentava apenas alteração do perfil tensional (171/121 mmHg,
FC: 67 bpm), com hipertensão arterial de grau III. Foi prescrito
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Captopril 25mg, que cumpriu, e foi requisitado um ECG de 12
derivações. Foi avaliado novamente após 3h e apresentava melhoria
franca do perfil tensional (154/99 mmHg). O ECG apresentavase normocárdico, em ritmo sinusal e foram identificados, nas
derivações pré-cordiais, critérios de voltagem para hipertrofia
ventricular esquerda. Foi proposto à alta do SU hospitalar o ajuste
da medicação (Perindopril 10mg + Amlodipina 10mg), reavaliação
pelo médico assistente em 4 semanas e referenciação a uma consulta
de hipertensão arterial na especialidade de Medicina Interna.
No mês de Novembro de 2017 apresentou-se no seu médico de
família, no centro de saúde do Bom Jesus, com persistência das
queixas associado à instalação de escotomas do olho direito. Referia
um adequado cumprimento da terapêutica medicamentosa. Ao
exame objetivo tinha um perfil tensional de 172/92 mmHg e FC
de 77 bpm. O plano proposto na consulta foi o ajuste terapêutico
(Furosemida 20mg bid), a requisição de uma M.A.P.A. de 24h e a
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referenciação para uma consulta hospitalar de Oftalmologia.
A M.A.P.A. foi realizada em Fevereiro de 2018, e foi identificada
hipertensão arterial sisto-diastólica diurna e noturna persistente,
com padrão não dipper (Figura 1). No mês de Fevereiro foi
observado na consulta de Oftalmologia- Retina. À fundoscopia do
olho direito foram identificados micro-aneurismas retinianos, com
predomínio na papila do disco ótico, e à realização da tomografia
de coerência ótica foi identificado uma coroidopatia hipertensiva

(Figura 2). O plano proposto foi a vigilância nas consultas de
Oftalmologia- Retina e o controlo do perfil tensional e dos fatores
de risco cardiovasculares.
No mês de Julho de 2018 foi à primeira consulta de Medicina
Interna-Hipertensão arterial no HCF. Apresentava-se na consulta
assintomático com perfil tensional de 142/68 mg e FC de 120 bpm.
Após a interpretação da M.A.P.A. foi proposto o estudo analítico das
catecolaminas plasmáticas, urinárias e das metanefrinas plasmáticas

Figura 1. Hipertensão arterial sisto-diastólica diurna e noturna persistente, com padrão não dipper

Figura 2. Dilatações aneurismáticas presentes na papila do disco
ótico associado a dilatação arteriolar
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Figura 3. Períodos de hipertensão arterial sisto-diastólica diurna e ausência de padrão dipper sistólico
e urinárias. Associadamente foi pedida T.A.C abdominal.
No mês de Outubro de 2018 deslocou-se à segunda consulta
hospitalar. Na consulta encontrava-se assintomático com um perfil
tensional e frequência cardíaca normal. O estudo analítico realizado
era normal mas o exame imagiológico demonstrava “…aneurisma
fusiforme da artéria ilíaca comum esquerda medindo 6 cm de
extensão, com um trombo mural circunferencial, medindo o calibre
da artéria 4,4 cm e o lúmen permeável 2,8 cm… Refiro hiperplasia
das glândulas supra-renais, de forma mais marcada à esquerda…”.
Perante as alterações foi proposta a vigilância imagiológica de 5 em
5 anos e a repetição da M.A.P.A. de 24h no corrente mês (Figura
3).
Comentário
O doente atualmente mantem terapêutica medicamentosa antihipertensora com uma associação fixa de Perindopril 10mg +
Amlodipina 10 mg id, Bisoprolol 5mg id e a Furosemida 20 mg
bid. Mantem seguimento nas consultas hospitalares de Cirurgia
Vascular, Oftalmologia-Retina e Medicina Interna com o objetivo
principal de controlar o perfil tensional e os restantes factores de
risco cardiovasculares e de se tentar estabelecer um diagnóstico de
HTA primária ou secundária nomeadamente pelo facto de se ter
evidenciado hiperplasia das supra-renais na TAC.
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A hipertensão arterial (HTA) é um dos principais fatores
de risco cardiovascular e um dos mais prevalentes na
população portuguesa. A lesão de órgão mediada pela
HTA afeta os principais sistemas de órgãos, entre eles
o rim. Desta forma, a HTA é um dos principais fatores
envolvidos nos chamados outcomes renais: albuminúria,
degradação da taxa de filtração glomerular e necessidade de
terapêuticas de substituição da função renal. Por outro lado,
em certas circunstâncias mais raras, a HTA pode mesmo
ser consequência de uma patologia renal ou renovascular
primária.
Nos doentes com doença renal crónica (DRC)
estabelecida, a HTA é praticamente universal. O
tratamento e o seguimento destes casos é particularmente
complexo, porque, na maioria das vezes, necessitam de
associações de fármacos de diferentes classes, com algumas
particularidades importantes. Além disso, estes doentes
têm maior prevalência de HTA mascarada e efeito de
bata branca, alteração do perfil tensional noturno e
grande variabilidade tensional. Por estas razões, o recurso
a monitorização ambulatória da pressão arterial (MAPA)
ganha ainda mais relevo no diagnóstico e no seguimento
dos doentes com DRC.
A avaliação do risco cardiovascular global faz parte do
seguimento de qualquer doente. Os doentes com DRC,
em particular, são considerados de alto e muito alto risco
cardiovascular, independentemente da calculadora de risco
utilizada.
Para além da HTA, o controlo dos outros fatores de risco
cardiovascular, como a diabetes mellitus e o colesterol
LDL, assume particular importância. Só atuando sobre os
diferentes fatores de risco poderemos evitar os eventos e
morte de causa cardiovascular na população com DRC.
Recentemente, têm surgido novas e promissoras armas
terapêuticas que poderão retardar ou até mesmo parar
a tendência, até agora inexorável, de declínio da taxa de
filtração glomerular. Neste contexto, destacam-se os
inibidores do cotransportador de sódio e glicose 2 (SGLT2),
que, além da sua ação hipoglicemiante e dos efeitos
promissores nos outcomes renais, reduzem a incidência de
eventos e morte de causa cardiovascular.

A hipertensãoo arterial (HTA), um dos principais
fatores de risco cardiovascular no adulto, é amplamente
subdiagnosticada na idade pediátrica. A escassez de
sintomas, aliada às raras manifestações de lesão de órgãoalvo, conduzem a desvalorização da correta vigilância, quer
por parte dos cuidadores quer por parte dos profissionais
de saúde. No entanto, vários estudos comprovam que um
perfil tensional elevado no doente pediátrico é um dos
maiores preditores de HTA na vida adulta, conduzindo ao
desenvolvimento precoce de complicações cardiovasculares
e renais.
A prevalência da HTA na idade pediátrica tem vindo a
aumentar, em paralelismo com a epidemia da obesidade, o
sedentarismo e a adoção crescente de dietas inadequadas
e comportamentos de risco. Assim, embora classicamente
associada a causas secundárias em pré-púberes, a HTA
essencial é o diagnóstico mais prevalente na adolescência.
Contrariamente aos adultos, em quem os cut-offs de
diagnóstico são definidos por outcomes clínicos, na criança,
o estabelecimento de percentis segue uma distribuição
normal, obtida através de uma amostra saudável e ajustada
para o sexo, a idade e a altura. Estas tabelas normativas
constam nas guidelines europeias e americanas, com
algumas diferenças metodológicas.
A partir dos 3 anos de idade, a avaliação da pressão arterial
(PA) deve ser feita anualmente, em consulta de saúde
infantil, ou mais cedo, quando as crianças têm patologias
de risco. A monitorização ambulatória da PA (MAPA),
com tabelas validadas para a idade pediátrica, tem vindo
a assumir uma importância crescente na confirmação
diagnóstica e na vigilância da resposta à terapêutica.
Confirmada a presença de HTA, a abordagem clínica
passa pelo reconhecimento de possíveis causas secundárias
(eventualmente curáveis), pela identificação e minimização
dos fatores de risco e das comorbilidades cardiovasculares,
e pelo estudo de eventual lesão de órgão-alvo. O controlo
minucioso dos doentes em idade pediátrica e a instituição
de modificações no estilo de vida, com ou sem terapêutica
farmacológica, tem um impacto importante na prevenção
primária de eventos cardiovasculares major na idade
adulta.

Artigos gentilmente cedidos pela Esfera das Ideias, responsável pela publicação “Notícias Diárias” – 14º Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular
Global (6 a 9 de Fevereiro de 2020)
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