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EDITORIAL
Decorreu com assinalável êxito o 4º Con-
gresso Português de Hipertensão entre os 

dias 4 e 7 de Fevereiro de 2010 começando 
a publicar-se neste nº da nossa Revista os 

resumos das comunicações orais e dos posters 
apresentados.

No interessante artigo do Dr. Luiz Santiago e 
colaboradores evidencia-se a importância que 

a informação escrita poderá ter no melhor 
controlo tensional e de vários factores de 

risco de hipertensos seguidos em consulta de 
Medicina Geral e Familiar.

Uma referência especial para o trabalho da 
Dr.ª Constança Coelho e colaboradores que 

realça a associação encontrada entre determi-
nados genótipos do polimorfismo M235T do 
gene do angiotensinogénio e o grau de eleva-
ção tensional de mulheres pós-menopáusicas 
hipertensas e o maior stress oxidativo não só 
nestas como também em normotensas pós-

menopáusicas com excesso de peso podendo 
a sua presença, em particular neste último 
grupo, contribuir para risco cardiovascular 

acrescido.
O curto artigo do Professor Peter Nilsson 

sobre Risco Cardiovascular no diabético tipo 
II ao abordar as metas terapêuticas relativa-

mente ao controlo da glicemia, da dislipi-
démia e da pressão arterial, faz referência às 
expectativas relativamente aos resultados do 
estudo ACCORD que recentemente foram 

apresentados, antecipando já a provável 
introdução de metas mais flexíveis do que as 

actualmente preconizadas. 
Esperamos nos próximos nºs da Revista já 
poder publicar  alguns dos trabalhos apre-
sentados no nosso Congresso e que tanto 

contribuíram para o seu sucesso. 

J. Braz Nogueira

ediTORiAL
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Sanofi-aventis
investiga e desenvolve
medicamentos e vacinas
para melhorar a qualidade
de vida do maior número 
de pessoas.

Reforçar a vida

 A nossa I&D multiplica as suas abordagens inovadoras nas áreas de
especialização do Grupo: Trombose, Doenças Cardiovasculares, Diabetes, Vacinas,
Oncologia, Sistema Nervoso Central e Medicina Interna. 

 O crescimento da sanofi-aventis é construído com base numa 
abordagem regional e suportado por uma oferta completa de 
medicamentos inovadores, medicamentos clássicos, OTC´s, genéricos e vacinas.

 Motivada pelos seus compromissos, a sanofi-aventis adapta, constantemente, o seu

modelo de desenvolvimento aos desafios sociais e económicos mundiais. D
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resumo
Introdução: A hipertensão arterial (HTA) é uma 
doença com elevada prevalência na população adulta, 
constituindo um importante problema de saúde 
pública.
Apesar do vasto leque de opções terapêuticas dis-
poníveis com efectividade comprovada, a proporção 
de hipertensos cuja pressão arterial se encontra 
controlada ainda é muito baixa. Estima-se que a taxa 
de controlo tensional em Portugal não seja superior 
a 11%, tornando primordial a criação de linhas de 

investigação nesta área.
Objectivo: Comparar os doentes em monoterapia 
versus politerapia face à taxa de não controlo de 
HTA. 
Material e Métodos: Estudo nacional, multicêntrico, 
observacional, transversal, realizado na população 
adulta de hipertensos em Portugal, em utentes de 
Centros de Saúde em Portugal e a efectuar trata-
mento anti-hipertensor. Foram recolhidos dados 
sobre as características sócio-demográficas, história 
de HTA (com medição da pressão arterial durante a 
consulta), medicação anti-hipertensora, comorbili-
dades e descrição das acções tomadas nos casos com 
pressão não controlada. Para definição de controlo 
de HTA, os médicos foram instruídos para seguir os 
critérios da DGS. O estudo decorreu entre Março e 
Dezembro de 2008.
Resultados: Neste estudo incluíram-se dados 
relativos a 1044 doentes (40,9% do sexo masculino) 
com idades compreendidas entre os 26 e os 92 e 
média (desvio padrão) de 63 (11) anos. Verificou-se 
que 30,8% dos doentes estavam a ser tratados em 
monoterapia e 69,2% em politerapia. Segundo o 
critério médico, 38,3% (IC 95%: 35,3%-41,3%) dos 
doentes estavam não-controlados. Em monoterapia, 
a prevalência de HTA não-controlada, segundo o 
critério médico, foi de 34,1% enquanto em politera-
pia a prevalência foi de 39,8% (p=0,095). O controlo 
da HTA mostrou-se associado ao nível de esco-
laridade, duração da doença, presença de diabetes, 
síndroma metabólica e microalbuminúria.
Conclusões: Os resultados deste estudo apontam 
para uma taxa de não-controlo de HTA significa-
tiva tanto em doentes a fazer monoterapia como 
a fazer politerapia (superior a 30% em ambos os 
grupos). A tendência do não controlo dos doentes 
parece estar relacionada com um nível mais baixo 
de escolaridade, uma maior duração da doença e 
com a presença de diabetes, síndroma metabólica e 
microalbuminúria.

Palavras-chave: 
Hipertensão, controlo, anti-hipertensores, monotera-
pia, politerapia.

abstract
Introduction: Hypertension (HTA) has a high prev-
alence in the adult population and is an important 

problem of public health. Despite the widespread 
use of blood pressure lowering drugs, the propor-
tion of subjects with controlled blood pressure is 
very low. In Portugal, the estimated blood pressure 
control rate is not superior to 11%, however further 
investigation in this area is essential.
Objective: Comparison of uncontrolled blood 
pressure rate in subjects on monotherapy versus 
polytherapy. 
Patients and Methods: This was a national, multi-
centre, observational, cross-sectional study. Portu-
guese adult subjects with hypertension, treated with 
antihypertensive agents and attended in primary 
care centers were included. Demographic charac-
teristics, HTA history (with measurement of blood 
pressure during the consultation), antihypertensive 
medication, comorbidities and actions taken for un-
controlled blood pressure were collected. Physicians 
were instructed to follow the DGS criteria for blood 
pressure control. The study was conducted between 
March and December of 2008.
Results: Overall, 1044 subjects were enrolled (40.9% 
males), aged 26 to 92 years and an average (standard 
deviation) of 63 (11) years. 30.8% of the patients 
were being treated with monotherapy and 69.2% 
with polytherapy. Uncontrolled blood pressure rate 
was 38.3% (CI 95%: 35.3%-41.3%) based on physi-
cian criteria. The prevalence of uncontrolled blood 
pressure was 34.1% in monotherapy and 39.8% in 
polytherapy (p=0.095) based on physician criteria. 
HTA control was associated with the level of educa-
tion, disease duration and the presence of diabetes, 
metabolic syndrome and microalbuminúria. 
Conclusions: These results showed a significant pro-
portion of subjects with uncontrolled blood pressure 
whether on monotherapy or polytherapy (higher 
than 30% in both groups). Uncontrolled HTA 
seems to be related with a lower level of education, 
extended disease duration, presence of diabetes, 
metabolic syndrome and microalbuminúria.

key-Words: 
Hypertension, control, antihipertensive agents, 
monotherapy, polytherapy

introdução
A Hipertensão Arterial (HTA) é uma doença 
com elevada prevalência na população adulta, 
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representando um importante problema de saúde 
pública. O estudo ‘Prevalência, conhecimento, 
tratamento e controlo da hipertensão em Portugal’, 
com representatividade a nível regional, estimou 
uma prevalência de 42,1% para a população adulta 
de Portugal Continental, em linha com a média 
europeia1. 
A HTA representa um dos factores de risco mais 
relevantes na etiologia das doenças cérebro e cardio-
vasculares, que são a maior causa de morbilidade e 
mortalidade cardiovascular em Portugal2. Assim, a 
prevenção e o tratamento adequado são factores-
chave na atitude terapêutica para com esta doença. 
Diversos factores de risco como a idade, a raça, a 
obesidade, o consumo de tabaco, o excesso de álcool 
e um estilo de vida sedentário estão directamente 
associados a uma pressão arterial elevada. De 
acordo com as recomendações da European Society 
of Hypertension e da European Society of Cardiology, 
o objectivo primário no tratamento de um doente 
hipertenso é o de atingir um máximo de redução do 
risco de morbilidade e mortalidade, a longo prazo3. 
Deste modo, para além de se actuar sobre a HTA 
isoladamente, torna-se premente identificar e tratar 
todos os factores de risco reversíveis, entre os quais, 
o consumo de tabaco, a dislipidémia e a diabetes. 
Apesar da vasta evidência sobre opções terapêuticas 
disponíveis com efectividade comprovada, a propor-
ção de hipertensos cuja pressão arterial se encontra 
controlada é muito baixa. Estima-se que a taxa de 
controlo tensional em Portugal não seja superior a 
11%1, tornando primordial a criação de linhas de 
investigação nesta área.
Nesse sentido, e numa óptica de desenvolvimento 
de políticas de saúde, sobretudo no quadro da 
Medicina Preventiva, torna-se pertinente identificar 
e comparar doentes hipertensos não controlados, 
mono e polimedicados, e descrever o tipo de acções 
realizadas no tratamento da doença.
Este estudo teve como objectivo primário comparar 
os doentes em monoterapia versus politerapia 
relativamente à taxa de não controlo de HTA, com 
descrição das acções tomadas para controlo da HTA, 
nos doentes em monoterapia. Adicionalmente 
pretendeu-se descrever as características dos doentes 
(idade, sexo, duração da HTA, co-morbilidades) e 
comparar ambos os grupos face a estas variáveis. 

materiais e mÉtodos
Este estudo nacional, multicêntrico, observacional, 
transversal, envolveu 214 médicos de Clínica Geral e 
Familiar de Centros de Saúde distribuídos por todas 

as ARS do país (Norte, Centro, Lisboa e Vale 
do Tejo, Alentejo, Algarve, Região Autónoma 
da Madeira e Região Autónoma dos Açores) 
e foi implementado após aprovação por parte 
destas entidades. A distribuição dos médicos 
pelas regiões teve como base de orientação um 
esquema de estratificação proporcional, com base 
nas estatísticas fornecidas pelo INE 2007 (Tabela 
I).
A cada médico participante foi solicitado que 
incluísse, de forma consecutiva, todos os doentes 
que acorressem à sua consulta e cumprissem 
os critérios de inclusão, até um máximo de 3 
doentes por dia. Cada médico teve um período 
máximo de 3 meses para o recrutamento de 10 
doentes. A recolha de informação decorreu entre 
28 de Março de 2008 e 31 de Dezembro de 
2008.
A população do estudo englobou doentes de 
ambos os sexos, com idade igual ou superior a 
18 anos, que tenham dado o seu consentimento 
livre e informado para participação no estudo, 
com diagnóstico de HTA, independentemente 
da sua duração, e que estivessem a efectuar 
terapêutica farmacológica para esta patologia. 
Foram excluídos os doentes com hipertensão 
secundária, estenose da artéria renal, doença de 

Crohn, feocromocitoma, doença renal conhecida 
com creatinina sérica > 20mg/L (ou 2mg/dL ou 
177 µmol/L), a efectuar medicação anti-hiper-
tensora por outras causas que não para a HTA e 
mulheres grávidas.
À data da consulta, o médico preencheu um 
questionário uniformizado, no qual registou os 
seguintes dados relativos a cada doente incluído: 
características sócio-demográficas (sexo, idade, 
escolaridade, estado civil), hábitos tabágicos, 
duração da hipertensão arterial, medicação anti-
hipertensora prévia (número de classes) e actual 
(por classes) e comorbilidades. Para além disso, 
o médico efectuou duas medições do valor da 
pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) 
com um intervalo de 5 minutos, na posição sen-
tada, e classificou o controlo da HTA, através de 
resposta à questão “Controlo da pressão arterial?”, 
de acordo com as orientações definidas pela 
Direcção Geral da Saúde (DGS)4 (Tabela II). 
No caso de doentes em monoterapia e com HTA 
não-controlada o médico indicou quais as acções 
a serem tomadas.
A existência de um serviço de apoio durante o 
estudo permitiu o esclarecimento de dúvidas 
relativamente ao preenchimento do questionário. 
Para além disso, foi estabelecido um programa 

7maio / Junho 2010

região (nuts ii)/ars População de médicos  
de clínica geral e familiar

amostra de médicos  
de clínica geral e familiar

norte 2090 78

centro 1472 53

lisboa e vale do tejo 1461 50

alentejo 447 17

algarve 257 9

ra madeira 95 3

ra açores 98 4

total 5920 214
(Tabela I)

ProPorcionalidade Para a distribuição dos mÉdicos Por reGião

Pas (mmhg) Pad (mmhg)

normal 120-129 e 80-84

normal alto 130-139 ou 85-89

hipertensão de estadio 1 140-159 ou 90-99

hipertensão de estadio 2 ≥160 ou ≥100
(Tabela II)

classificação dos GruPos tensionais de acordo com a dGs4
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de controlo de qualidade que envolveu visitas a 
5% dos centros de investigação para verificação 
dos dados registados. Quanto à terapêutica anti-
hipertensora, considerou-se como: (a) monote-
rapia, a utilização de apenas um princípio activo 
independentemente do número de tomas; (b) 
politerapia, a utilização de dois ou mais princí-
pios activos independentemente da forma e do 
número de tomas; (c) terapêutica em associação, 
a utilização de um único fármaco com dois ou 
mais princípios activos.

Metodologia estatística
A amostra inicialmente prevista considerava a 
inclusão de um total de 2000 doentes, a partir 
do envolvimento de 200 clínicos gerais dis-
tribuídos por 40 centros de saúde. Assumindo-
se uma taxa de não controlo de HTA, em Portu-
gal, de 71,4%1 esta amostra permitiria estimar 
um intervalo de confiança a 95% (IC 95%) para 
esta mesma taxa com um erro de precisão de 
2%. No entanto, a amostra atingida foi de 1044 
doentes permitindo estimar um IC 95% para a 
taxa de não controlo de HTA com um erro de 
precisão de 3%. 
Na análise descritiva dos dados apresentam-
se contagens (n) e percentagens (%) para as 
variáveis qualitativas e medidas de tendência 
central e de dispersão (média, desvio padrão 
(DP), mediana e extremos) para as variáveis 
quantitativas. A associação entre variáveis 
quantitativas foi analisada através do teste de 
Qui-Quadrado ou do teste exacto de Fisher, 
nos casos em que se observaram células com 
frequências esperadas inferiores a 5. A com-
paração entre grupos relativamente a variáveis 
quantitativas foi conduzida através do teste de 
t-student ou, no caso em que o pressuposto 
da normalidade não foi aceite, do teste não 
paramétrico de Mann-Whitney. Calcularam-se 
ainda odd ratios (OR) e respectivos IC 95%, rela-
tivamente à taxa de não controlo da hipertensão 
entre o grupo de doentes a efectuar monoterapia 
versus politerapia e às características demográ-
ficas e clínicas dos doentes controlados versus 
doentes não controlados, através de regressão 
logística múltipla.
Todos os testes estatísticos foram conduzidos 
para duas caudas, considerando-se um nível 
de significância de 5%. A análise estatística foi 
efectuada através do programa estatístico SPSS 
versão 16.0.

ResUltados

caRacteRísticas 
dos doentes
Neste estudo participaram 1258 doentes com 
hipertensão arterial e que se encontravam a efec-
tuar tratamento para esta patologia. Deste total, 
214 doentes foram excluídos da análise devido 
à existência de dados omissos, ou incoerentes, 
relativamente ao consentimento informado 
(n=168) ou à terapêutica anti-hipertensora que 
se encontravam a efectuar (n=46). Foram assim 
analisados dados relativos a 1044 doentes, dos 
quais 40,9% eram do sexo masculino. A idade 

dos doentes variou entre os 26 e os 92 anos, com 
uma média de cerca de 63 anos. Aproximada-
mente 70% dos doentes tinham um nível de 
escolaridade igual ou inferior ao ensino básico 
e apenas 30% tinham um nível de escolaridade 
superior ao ensino básico. Relativamente aos 
hábitos tabágicos, 18,0% dos doentes eram ex-
fumadores (média: 22 unidades maço-ano, DP: 
23) e 7,2% eram fumadores (média: 33 unidades 
maço-ano, DP: 26). As co-morbilidades mais 
prevalentes foram a hipercolesterolémia, presente 
em mais de metade da amostra (52,8%), a obe-
sidade (29,6%), a diabetes mellitus (24,3%) e a 
síndroma metabólica (14,9%) (Tabela III).
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total
(n=1044)

Monoterapia
(n=308)

Politerapia
(n=692) Valor p

sexo, n (%)
Masculino 418 (40,9) 127 (42,3) 276 (40,7) 0,634
Feminino 604 (59,1) 173 (57,7) 402 (59,3)

idade (anos)
n 1038 302 692 <0,001

Média (dP) 62,9 (11,1) 60,2 64,2
Mediana (extremos) 63 (26-92) 60 (26-87) 65 (27-92)

grupo etário, n (%)
<51 anos 156 (15,0) 63 (20,9) 85 (12,3) <0,001

51 – 60 anos 263 (25,4) 95 (31,4) 156 (22,5)
61 – 70 anos 345 (33,2) 86 (28,5) 246 (35,6)

> 70 anos 274 (26,4) 58 (19,2) 205 (29,6)
escolaridade, n (%)

< 4 anos 210 (20,4) 60 (19,7) 142 (20,9) 0,802
4 anos 511 (49,7) 150 (49,3) 342 (50,2)

+ 4 anos  307 (29,9) 94 (30,9) 197 (28,9)
Hábitos tabágicos, n (%)

Fumador 72 (7,2) 23 (8,1) 46 (6,9) 0,806
ex-fumador 179 (18,0) 53 (18,5) 122 (18,3)

não fumador 744 (74,8) 210 (73,4) 500 (74,8)
comorbilidades*, n (%)

Hipercolesterolémia 551 (52,8) 146 (47,4) 379 (54,8) 0,031
obesidade 309 (29,6) 62 (20,1) 235 (34,0) <0,001

diabetes mellitus 254 (24,3) 54 (17,5) 190 (27,5) 0,001
síndroma metabólica 156 (14,9) 30 (9,7) 121 (17,5) 0,002

duração da Hta, anos
n 1017 297 677 <0,001

Média (dP) 10,4 (8,6) 7,4 (6,9) 11,6 (8,8)
Mediana (extremos) 8 (0-50) 6 (0-42) 10 (0-50)

nº de classes
 anti-hipertensores desde 

diagnóstico, n (%)
1 245 (24,6) 207 (71,1) 22 (3,3) <0,001
2 352 (35,4) 65 (22,3) 279 (42,0)
3 260 (26,2) 15 (5,2) 237 (35,6)

4 ou + 137 (13,8) 4 (1,4) 127 (19,1)

caRacteRísticas dos doentes eM MonoteRaPia versus PoliteRaPia

(Tabela III)NOTA: Percentagens calculadas em linha.
*Apenas indicadas as patologias com uma prevalência superior a 10%.
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hiPertensão arterial
A hipertensão arterial foi diagnosticada 
neste grupo de doentes, em média, aos 52 
anos de idade e há aproximadamente 10 
anos (duração da doença). Quanto à pressão 
arterial medida,  o valor médio (DP) foi de 
140,4 (18,1) mmHg para a PAS e de 81,0 
(10,3) mmHg para a PAD. No subgrupo 
de doentes hipertensos diabéticos (n=253), 
estes valores foram de 144,1 (18,5) mmHg 
e 79,7 (10,9) mmHg para a PAS e PAD, 
respectivamente. Verificou-se ainda que 
30,4% dos doentes tinham critérios de hip-
ertensão sistólica isolada (PAS≥140 mmHg 
e PAD<90 mmHg), 3,1% de hipertensão 
diastólica isolada (PAD≥90 mmHg e 
PAS<140 mmHg) e 17,0% tinham critérios 
de hipertensão em ambas as pressões arteri-
ais (PAS≥140 mmHg e PAD≥90 mmHg), 
estimando-se uma prevalência de HTA 
não-controlada medida de 50,4% (IC 95%: 
47,4%-53,4%). No entanto, este valor diferiu 
da prevalência estimada de acordo com o 
critério do médico, a partir do qual se obteve 
uma taxa de HTA não-controlada de 38,3% 
(IC 95%: 35,3%-41,3%). De facto, as classi-
ficações segundo o critério do médico não se 
mostraram concordantes com as da DGS em 
160 casos (16,2%): 24 doentes tinham crité-
rio de HTA não-controlada segundo o cri-
tério do médico mas não o tinham segundo 
o critério da DGS; 136 casos tinham critério 
de HTA não-controlada segundo a DGS 
mas não o tinham segundo o critério do 
médico (todos os casos, excepto 4, correspon-
dem a doentes com hipertensão de estadio 1; 
estes doentes apresentavam prevalências de 
co-morbilidades similares à da amostra no 
global). No subgrupo de doentes diabéticos, 
a prevalência de hipertensão não-controlada 
foi de 60,9% segundo o critério da DGS e de 
51,0% segundo o critério do médico.
Relativamente à comparação das caracterís-
ticas demográficas e clínicas entre os doentes 
com HTA controlada versus não-controlada 
(segundo o critério do médico), verificou-se a 
existência de diferenças estatisticamente sig-
nificativas relativamente à escolaridade, dura-
ção da doença e presença de co-morbilidades 
(diabetes mellitus, síndroma metabólica e 
microalbuminúria) (Tabela IV). De acordo 
com os OR, obtidos a partir da regressão 

logística múltipla, verifica-se que a proba-
bilidade de se observar HTA não-controlada 
nos doentes com 4 anos de escolaridade é 1,5 
vezes superior do que nos doentes com mais 

de 4 anos de escolaridade, 1,9 vezes superior 
nos doentes com diabetes comparativamente 
aos doentes sem diabetes, 1,6 vezes superior 
nos doentes com síndroma metabólica rela-
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hta 
controlada

(n=612)

hta não-
controlada

(n=380)
or (ic 95%) valor p

escolaridade, n (%)
<4 anos 121 (60,5) 79 (39,5) 1,24 (0,83 – 1,85) 0,287
4 anos 284 (58,4) 202 (41,6) 1,49 (1,08 – 2,05) 0,015

+ 4 anos 197 (67,7) 94 (32,2) 1
duração da hta, anos

n 601 366 1,02 (1,00 – 1,04) 0,013
média (dP) 9,7 (8,4) 11,4 (8,9)

mediana (extremos) 8 (0-50) 10 (0-45)
diabetes mellitus, n (%)

sim 119 (49,0) 124 (51,0) 1,93 (1,30 – 2,85) 0,001
não 493 (65,8) 256 (34,2) 1

síndroma metabólica, n (%)
sim 74 (49,7) 75 (50,3) 1,57 (1,00 – 2,45) 0,047
não 538 (63,8) 305 (36,2) 1

obesidade, n (%)
sim 169 (56,7) 129 (43,3) 1,21 (0,84 – 1,74) 0,309
não 443 (63,8) 251 (36,2) 1

microalbuminúria, n (%)
sim 17 (38,6) 27 (61,4) 2,29 (1,11 – 4,71) 0,024
não 595 (62,8) 353 (37,2) 1

nº de comorbilidades
n 612 380 0,96 (0,79 – 1,16) 0,679

média (dP) 1,3 (1,2) 1,7 (1,3)
mediana (extremos) 1 (0-9) 1 (0-6)

características demoGrÁficas e clínicas associadas 
ao controlo da hta (critÉrio do mÉdico)

(Tabela IV)NOTA: As percentagens nesta tabela foram calculadas em linha. 
Apenas foram incluídas, na regressão logística múltipla, as variáveis que se mostraram estatisticamente associadas com o controlo da HTA na análise univariada.
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tivamente aos doentes sem síndroma e 2,3 
vezes superior nos doentes com microalbu-
minúria comparativamente aos doentes sem 
esta comorbilidade. Verifica-se ainda que 
por cada ano adicional de duração da HTA, 
a probabilidade de um doente estar não-
controlado aumenta em 1,02. A obesidade 
e o número total de comorbilidades, apesar 
de na análise univariada serem factores 
estatisticamente associados ao não-controlo 
da HTA, não se mostraram estatisticamente 
significativos na presença dos factores 
mencionados anteriormente. Outras variáveis 
como a idade, sexo, hábitos tabágicos e tipo 
de terapêutica (monoterapia ou politerapia) 
não se mostraram estatisticamente associa-
dos à presença de HTA não-controlada na 
análise univariada.

teraPêutica 
anti-hiPertensora
Verificou-se que 30,8% dos doentes encontra-
vam-se medicados em monoterapia, 42,6% com 
dois anti-hipertensores, 19,2% com três anti-
hipertensores e 7,4% com quatro a seis fármacos 
(44 doentes com informação omissa) (Figura I).
Em monoterapia, os anti-hipertensores mais 
frequentes foram os ARAs (36,0% dos doentes 
em monoterapia), os IECAs (27,9%), os be-
tabloqueantes (14,3%) e os diuréticos (10,7%). 
As combinações de anti-hipertensores mais 
frequentes foram diuréticos + ARAs (28,8% 
dos doentes em politerapia), diuréticos + IECAs 
(16,8%) e diuréticos + ARAs + bloqueadores 
dos canais de cálcio (9,7%); os restantes 44,7% 
em politerapia distribuíram-se por outros tipos 
de combinações (frequência inferior a 6%) 
(Tabela V).
Quanto ao número de classes de hipertensores 
experimentados desde o diagnóstico, verificou-
se que aproximadamente um quarto da amostra 
(24,6%) havia experimentado apenas uma 
única classe, 35,4% haviam experimentado duas 
classes, 26,2% três classes e 13,8% quatro ou 
mais classes.

monoteraPia vErsus 
PoliteraPia
Os grupos de doentes em monoterapia (n=308) 
e em politerapia (n=692) mostraram-se homogé-
neos quanto à distribuição por sexo, escolaridade 
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medicação anti-hiPertensora actual Por GruPo 
monoterapia

(n=308)

anti-hipertensores, n (%)
aras 111 (36,0)

iecas 86 (27,9)
beta-bloqueantes 44 (14,3)

diuréticos 33 (10,7)
bloqueadores dos canais de cálcio 21 (6,8)

antagonistas de aldosterona 11 (3,6)
alfa-bloqueantes 2 (0,6)

Politerapia*
(n=692)

anti-hipertensores, n (%)
diuréticos + aras 199 (28,8)

diuréticos + iecas 116 (16,8)
diuréticos + aras + bloqueadores dos canais de cálcio 67 (9,7)

diuréticos + bloqueadores dos canais de cálcio + iecas 39 (5,6)
diuréticos + beta-bloqueantes + iecas 27 (3,9)
diuréticos + beta-bloqueantes + aras 25 (3,6)

diuréticos + beta-bloqueantes + aras + bloqueadores dos canais de cálcio 22 (3,2)
beta-bloqueantes + iecas 20 (2,9)

bloqueadores dos canais de cálcio+ iecas 15 (2,2)
aras + bloqueadores dos canais de cálcio 15 (2,2)
diuréticos + antagonistas de aldosterona 15 (2,2)

diuréticos + aras + bloqueadores dos canais de cálcio + iecas 15 (2,2)
diuréticos + aras + iecas 13 (1,9)

beta-bloqueantes + aras 12 (1,7)
diuréticos + beta-bloqueantes + bloqueadores dos canais de cálcio+ iecas 12 (1,7)

diuréticos + bloqueadores dos canais de cálcio 11 (1,6)
diuréticos + beta-bloqueantes 10 (1,4)

outras combinações 59 (7,8)
*Incluindo associações fixas (Tabela V)

Figura II - Controlo da HTA para doentes em monoterapia versus politerapia segundo o critério do médico e o critério da DGS
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e hábitos tabágicos (Tabela III). Observaram-se 
diferenças estatisticamente significativas no 
que se refere à idade, presença de comorbili-
dades (hipercolesterolémia, obesidade, diabetes 
mellitus, síndroma metabólica, doença arterial 
periférica, doença arterial coronária, insuficiên-
cia cardíaca congestiva e história de enfarte do 
miocárdio), duração da doença e número de 
classes de anti-hipertensores experimentados 
desde o diagnóstico. Os doentes em politerapia 
apresentavam, em média, mais 4 anos de idade 
do que os doentes em monoterapia, uma maior 
prevalência de comorbilidades e uma duração 
média de HTA superior em 4 anos.
A Tabela VI mostra os resultados comparativos 
da pressão arterial e critérios de HTA entre os 
doentes em monoterapia versus politerapia. Se-
gundo o critério do médico, parece existir uma 
tendência para a taxa de não-controlo da HTA 
ser superior nos doentes a fazer politerapia 
(39,8%, IC 95%: 36,0% - 43,5%) comparativa-
mente aos doentes a fazer monoterapia (34,1%, 
IC 95%: 28,6% - 39,6%) (Figura II). Pelo cál-
culo da razão de prevalências, verifica-se um au-
mento de 17% na taxa de não-controlo de HTA 
na politerapia comparativamente à monoterapia 
e um OR de 1,28 (IC 95%: 0,96 - 1,71). No 
entanto, esta diferença não se mostrou estatis-
ticamente significativa (p=0,095). Por outro 
lado verifica-se que, segundo o critério da DGS, 
as diferenças entre doentes em monoterapia e 
politerapia relativamente ao estadio da HTA 
são estatisticamente significativas (Figura III).

Acções tomAdAs
Dos 1044 doentes em estudo, 99 faziam mono-
terapia e tinham a pressão arterial não-contro-
lada (segundo o critério do médico). Destes, a 
96% (n=95) foi-lhes recomendado pelo médico 
pelo menos uma acção para controlar a pressão 
arterial. As recomendações mais frequentes 
foram dieta, exercício físico e/ou alteração dos 
hábitos de vida (63,6%) e adição de outro fár-
maco à medicação actual (38,4%) (Figura IV).

dIscUssÃo
Este estudo, conduzido numa amostra da 
população portuguesa adulta de hipertensos, 

constituída por utentes de Centros de Saúde 
e a efectuar terapêutica anti-hipertensora, 
mostrou um ligeiro predomínio do sexo femi-
nino (59,1%) sendo a idade média de 63 anos. 
A taxa de não-controlo de HTA observada, 
segundo o critério do médico, foi de 38,3%. 
Segundo os critérios de DGS a taxa observada 
foi de 50,4%. Este último valor mostra-se 
bastante inferior ao valor reportado no estudo 
PAP (71,4%)1. No entanto, o estudo PAP foi 
conduzido através de uma abordagem meto-
dológica diferente, nomeadamente no que se 
refere ao tipo de população abordada (inquérito 
aplicado ao domicílio e em instituições) e 
à forma estandardizada como foi medida a 
pressão arterial.
 Os resultados sugerem que, apesar do grupo 
de doentes em politerapia apresentar uma taxa 
de não-controlo de pressão arterial ligeira-
mente superior (39,8%) comparativamente ao 
grupo em monoterapia (34,1%), esta diferença 
não é estatisticamente significativa (segundo 
o critério do médico). No entanto, a análise 
comparativa de ambos os grupos face à taxa de 
não-controlo, seguindo os critérios definidos 
pela DGS, revela igualmente maior taxa de 
não controlo nos doentes a efectuar politerapia 
(52,8% versus 45,8%) mas neste enquadramento 
essa diferença já se revela como sendo estatisti-
camente significativa. Estes resultados sugerem 
que uma proporção importante de médicos não 
se rege exclusivamente pelos critérios da DGS 
para classificar o controlo de HTA.
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PressÃo ArterIAl e HtA nos doentes 
em monoterAPIA versus PolIterAPIA

total
(n=1044)

monoterapia
(n=308)

Politerapia
(n=692) Valor p

PAs, mmHG
n 1037 306 688 0,029

média (dP) 140,4 (18,1) 138,3 (16,2) 141,1 (18,5)
mediana (extremos) 138,5 (95-125) 137 (103-212,5) 139,5 (95-215)

Ic 95% 139,3-141,5 136,5-140,1 139,7-142,5
PAd, mmHg

n 1037 306 688 0,424
média (dP) 81 (10,3) 81,4 (9,3) 80,8 (10,7)

mediana (extremos) 80 (50-125) 80 (55,5-115) 80 (50-125)
Ic 95% 80,4-81,7 80,4-82,5 80,0-81,6

controlo da HtA segundo 
critério do médico, n (%)

controlada 612 (61,7) 191 (65,9) 397 (60,2) 0,095
não controlada 380 (38,3) 99 (34,1) 263 (39,8)

controlo da HtA 
segundo critério da dGs, n (%)

HtA controlada 514 (49,6) 166 (54,2) 325 (47,2) 0,008
HtA estadio 1 353 (34,0) 107 (35,0) 237 (34,4)
HtA estadio 2 170 (16,4) 33 (10,8) 126 (18,3)
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Figura III Controlo da HTA para doentes em monoterapia versus politerapia segundo o critério da DGS

(Tabela VI)

mAIo / JUnHo 2010

p=0,008

Artigo Original1.indd   11 10/06/14   21:36:16



12

Adicionalmente verificou-se que o esta-
dio da HTA nos doentes em politerapia é 
mais avançado, reflectindo-se numa maior 
percentagem de casos com HTA de estadio 
2, comparativamente aos doentes em mono-
terapia.
Ao comparar as características dos doentes 
em monoterapia versus politerapia, constata-
se que os indivíduos deste último grupo 
são mais idosos, apresentam uma maior 
prevalência de comorbilidades e têm diag-
nóstico de HTA há mais tempo.
Quanto à utilização de anti-hipertensores, 
verificou-se que a grande maioria dos 
doentes à data da realização deste estudo 
estava a efectuar politerapia (69,2%). Esta 
observação está em linha com a evidên-
cia disponível, que aponta para uma vasta 
maioria de doentes hipertensivos necessitar 
de pelo menos dois fármacos anti-hiperten-
sores para atingir um controlo efectivo da 
pressão arterial5.
Em monoterapia, os anti-hipertensores 
mais frequentes foram os ARAs (36,0%), os 
IECAs (27,9%), os betabloqueantes (14,3%) 
e os diuréticos (10,7%). As combinações de 
anti-hipertensores mais frequentes foram 
diuréticos + ARAs (28,8%), diuréticos + 
IECAs (16,8%) e diuréticos + ARAs + 
bloqueadores dos canais de cálcio (9,7%).

Verificou-se que a grande maioria (75,4%) 
dos doentes já havia experimentado 2 ou 
mais classes de anti-hipertensores desde 
o diagnóstico. Observou-se ainda que 
o número mediano de classes de anti-
hipertensores experimentados desde o 
diagnóstico de HTA foi de 1 nos doentes 
a fazer monoterapia e de 3 nos doentes a 
fazer politerapia. 
Quanto às acções tomadas para controlar 
a pressão arterial em doentes a realizar 
monoterapia, a dieta, a prática de exercício 
físico e/ou alteração dos hábitos de vida 
e a adição de outro fármaco à medicação 
actual destacaram-se como as mais reco-
mendadas pelo médico. 
Relativamente ao controlo de HTA, 
observou-se que os doentes controlados 
apresentavam um maior nível de escolari-
dade, uma duração da doença inferior e 
menor prevalência de diabetes mellitus, 
sindroma metabólica e microalbuminúria.
Este estudo apresenta algumas limita-
ções, em particular o facto da medição 
de pressão arterial numa única consulta 
poder não ser indicadora da real “situação 
tensional” para um determinado doente. 
Para além disso, cada médico utilizou o seu 
próprio esfigmomanómetro para medição 
da pressão arterial, não tendo sido as-

segurada a uniformização e a calibração 
desses mesmos dispositivos. Outro aspecto 
igualmente relevante, e que não foi contro-
lado neste estudo, foi a hora do dia em que 
ocorreu a consulta, facto este que poderá 
ter condicionado o tempo que decorreu 
entre a toma de medicação anti-hiper-
tensora e a medição de pressão arterial. 
No entanto, é importante realçar que este 
estudo pretendia observar o não-controlo 
de HTA no contexto da prática clínica ao 
nível da Medicina Geral e Familiar. 
A dimensão da amostra obtida foi inferior 
ao planeado devido a dificuldades no 
recrutamento dos doentes. No entanto, a 
amostra atingida revelou-se como sendo 
adequada para estimar os parâmetros 
objectivados com um erro de precisão 
aceitável (inferior a 5,5%).  

conclusões 
Este estudo aponta para uma taxa de não-
controlo de HTA significativa na popula-
ção adulta portuguesa, quer em doentes em 
monoterapia, quer em politerapia. 

O não-controlo da hipertensão parece 
estar relacionado com um nível mais 
baixo de escolaridade, uma maior duração 
da doença e com a presença de diabetes, 
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Figura IV Acções tomadas para controlar a pressão arterial (n=95)

maio / Junho 2010

ARTIGO ORIGINAL
ORIGINAL ARTICLE

Artigo Original1.indd   12 10/05/20   23:59:25



13

síndroma metabólica e microalbuminúria. 
Estes resultados sublinham a necessidade 
de efectuar programas para melhorar a 
prevenção, diagnóstico e tratamento da 
hipertensão.

Outro facto saliente que decorre deste 
estudo foi a constatação que uma porção 
importante de médicos diverge na aplica-
ção dos critérios da DGS para classificar o 
controlo de HTA. 

Verifica-se assim a necessidade de 
sensibilizar todas as especialidades que 
observam doentes com HTA no sentido 
de uniformizar critérios para classificação 
da doença.
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resumo
Introdução: A diabetes é um dos problemas de 
Saúde Pública de elevada magnitude fazendo o 
exercício físico parte da sua terapêutica não farma-
cológica (recomendado exercício moderado pelo 
menos 3 dias por semana e de resistência 2 vezes 
por semana) contribuindo para a prevenção das 
complicações cardiovasculares. Mais factores de risco 
cardiovascular nesta população de alto risco são a 
hipertensão, dislipidémia e pressão de pulso e índice 
tornozelo-braço alterados. O médico de família tem 
papel essencial na motivação para a prática de EF e 
prevenção cardiovascular na população diabética por 
ele seguida. Foi feito um estudo com os objectivos 
de caracterizar os hábitos de EF dos diabéticos tipo 
2 seguidos no Centro de Saúde e compreender se 
existe relação entre o exercício praticado pelos diabé-
ticos e a tensão arterial, valores lipídicos, pressão de 

pulso e índice tornozelo-braço.
Metodologia: Estudo descritivo, com uma amostra-
gem de conveniência: utentes diabéticos de um 
ficheiro, seguidos em consulta de diabetes no Centro 
de Saúde, que tiveram consulta entre 10 de Setem-
bro e 10 de Dezembro de 2009. Variáveis estudadas: 
género, idade, tensão arterial no braço e tornozelo, 
colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL e 
triglicerídeos. Aplicado questionário validado de 
“avaliação do nível actual de actividade física”.
Resultados: Amostra de 50 utentes, 52% género 
feminino, idade média 64,16 anos. Não praticavam 
EF 32%, practicavam menos de 5 vezes por semana 
28% e mais frequentemente 40%. Os grupos etários 
mais jovens e os diabéticos do sexo masculino fazem 
mais exercício físico (ns). Os diabéticos que praticam 
EF apresentam valores de pressão de pulso mais 
baixos (p=0,008). Não houve diferença estatistica-
mente significativa entre o EF dos diabéticos e a 
sua tensão arterial, índice tornozelo-braço e valores 
lipídicos, mas os que praticam mais apresentam 
valores mais favoráveis.
Discussão/Conclusões: Os diabéticos estudados 
apresentavam um bom nível de EF, sendo os mais 
jovens e os do sexo masculino mais praticantes, o 
que está de acordo com outros estudos publicados 
em Portugal. Os diabéticos que praticam exercício 
físico apresentam valores de pressão de pulso mais 
baixos (p=0,008) e valores mais favoráveis de tensão 
arterial, índice tornozelo-braço e perfil lipídico 
(ns), isto talvez diluído pelo aconselhamento feito 
pelo médico de família a todos os diabéticos por 
ele seguidos e possivelmente pelo facto da amostra 
não ser muito grande. Seriam interessantes estudos 
com maior amostra para compreender a razão da 
diferença entre géneros e idades.

Palavras-chave
Diabetes, exercício físico

abstract
Introduction: Diabetes is a Public Health issue and 
physical exercise is part of its non-pharmacological 
intervention (moderate exercise at least 3 days/
week and resistance exercise at least 2 times/week 
are recommended) and contributes to cardiovascu-
lar prevention. Hipertension, dislipidaemia, pulse 
pressure and ankle-braquial index are additional 
risk factors in this population. The Family Phisician 

has a major role in motivating diabetics for exercise 
practise and in their cardiovascular prevention. A 
study was made to characterise physical exercise in 
type 2 diabetics in primary care and understand if it 
is related to their Blood Pressure, lipidic levels, pulse 
pressure and ankle-braquial index.
Methods: Descriptive study and convenience sam-
ple: diabetic patients of one medical file, followed 
up in a diabetic specific consultation in an Health 
Centre, that came to this consultation between the 
10th September and the 10th December 2009. Vari-
ables: gender, age, arm and leg BP, total cholesterol, 
LDL cholesterol, HDL cholesterol and tryglicerides. 
The “Avaliação do nível actual de actividade física” 
validated questionnaire was used. 
Results: 50 diabetic patients, 52% female, mean 
age 64,16 years old. In this sample: didn’t practise 
physical exercise 32%, practised less than 5 times a 
week 28% and more frequently 40%. The youngest 
and the male diabetics practise more physical exer-
cise (ns). The physical exercise practising diabetics  
have lower pulse pressure (p=0,008). There was no 
statistical relation between diabetic physical exercise 
and their Blood Pressure, ankle-braquial index and 
lipidic levels, but the ones who practised more had 
better levels.
Discussion/Conclusion: The studied diabetics have 
a good level of physical exercise, the youngest and 
male ones practising more, simmilarly to other 
portuguese studies. The physical exercise practising 
diabetic patients have lower pulse pressure levels 
(p=0,008) and better Blood Pressure, ankle-braquial 
index and lipidic levels (na), maybe because the 
Family Phisician tries to control this cardiovascular 
risk factors in every diabetic and probably because 
the study sample is very small. Extended sample 
studies and studies to understand the reasons to the 
gender and age differences would be interesting.

key-words: Diabetes, physical exercise

introdução
A diabetes é um dos problemas de Saúde Pública de 
elevada magnitude, sendo previsível que constitua 
uma das principais causas de morbilidade e incapaci-
dade total ou parcial durante o século XXI. Esta é 
responsável por uma elevada frequência de consultas 
e de serviços de urgência, assim como por um 
significativo número de internamentos hospitalares, 
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muitas vezes prolongados1.
A prevalência da diabetes está a aumentar devido 
ao crescimento e envelhecimento populacional, 
urbanização, aumento da obesidade e inactividade 
física. No ano 2000 estimava-se haver cerca de 171 
milhões de casos de diabetes em adultos a nível 
mundial2. Na Europa, a IDF em 2007 estimava 
53.2 milhões de adultos com diabetes, 8,4% da 
população3.
Em Portugal, segundo o Inquérito Nacional de 
Saúde (INS), a prevalência auto-referida de diabetes 
era em 1999 de 4.7% e em 2006 de 6.7%1. Segundo 
o estudo Prevdiab 20094, a prevalência da diabetes 
em 2009 é de 11,7% sendo que 6,6% corresponde 
a diabetes diagnosticada e 5,1% não diagnosticada. 
Na região Centro, em 2009, a prevalência era 10,7%, 
segundo o mesmo estudo. No Centro de Saúde de 
Eiras, em 2009, a prevalência de diabetes era de 
2,2%5.
A estratégia de melhoria da acessibilidade das 
pessoas com diabetes aos dispositivos médicos de 
autovigilância e à melhoria dos cuidados em geral à 
população com diabetes teve um impacto positivo 
em Portugal a partir do ano de 1999, com diminu-
ição dos internamentos hospitalares por complica-
ções e diminuição de custos estimado em cerca de 
um milhão de Euros. Estas estratégias incluiram 
o desenvolvimento, por todo o País, de numerosas 
consultas de diabetes, em particular nos centros 
de saúde, com ênfase na educação terapêutica do 
diabético1.
O exercício físico faz parte da terapêutica não farma-
cológica da diabetes e contribui para a prevenção das 
complicações cardiovasculares (Prevenção Terciária), 
que são a principal causa de morte na diabetes tipo 
2 (a mortalidade por doença cardiovascular é 2 a 
3 vezes maior que nos não diabéticos6) e também 
frequentes na diabetes tipo 1. Os seus efeitos são 
de aumento da sensibilidade à insulina, diminuição 
da glicémia durante e após o exercício e aumento 
da tolerância à glicose, aumento da massa muscu-
lar, diminuição da massa gorda, melhoria do perfil 
lipídico (diminuição do Colesterol LDL, Trigliceri-
dos e aumento do Colesterol HDL), diminuição da 
Tensão Arterial, correcção das alterações da fibrinó-
lise, diminuição da hipercoagulabilidade em vários 
parâmetros hemorreológicos, melhoria da resposta 
anómala às catecolaminas e aumento do número de 
vasos colaterais e da rede capilar, particularmente no 
músculo cardíaco. 
São muitos os factores de risco conhecidos para 
mortalidade cardiovascular e a Tensão Arterial (TA) 

tanto sistólica como diastólica demonstraram valor 
preditivo independente de mortalidade coronária e 
cerebrovascular7, especialmente em indivíduos com 
55 anos ou menos. Em indivíduos a partir dos 55 
anos, a pressão de pulso (PP) - que é definida como 
a diferença entre a TA sistólica e a TA distólica - 
demonstrou ter um valor preditivo importante para 
eventos cardiovasculares8,9,10. O índice tornozelo-
braço (ITB), definido pela razão entre a TA sistólica 
no membro inferior e no membro superior, é instru-
mento de diagnóstico de Doença Arterial Periférica 
(DAP) que, em conjunto com a doença coronária e 
cerebrovascular, constituem das principais causas de 
morte11. Foi demonstrado um alto valor preditivo de 
morbilidade e mortalidade cardiovasculares quando 
o ITB é inferior a 0,9 em Cuidados Primários12, 
utilizando, para cálculo, a TA sistólica no braço e no 
membro inferior, artérias pediosa ou tibial posterior 
medidas por doppler.
Outros factores associados a doença coronária são os 
valores lipídicos: o colesterol total, colesterol LDL, 
colesterol HDL e  triglicerídeos13.14.15.
É, assim recomendado, em diabéticos, um exercício 
físico cardiorespiratório de intensidade de 50-80% 
da reserva de consumo de oxigénio (vO2R) durante 
pelo menos 20 minutos e aumentando até 60 
minutos, pelo menos 3 dias não consecutivos por 
semana. O exercício físico de resistência de menor 
intensidade e baixa resistência (40 a 60% de uma 
repetição máxima) deve ser praticado pelo menos 2 
vezes por semana16.
Num estudo feito em 2 Centros de Saúde (Queluz 
e Reboleira) em 2005, verificou-se que 39% de 
todos os diabéticos avaliados (n=605) afirmaram 
a prática de exercício físico de forma regular. Na 
distribuição por sexos os homens são quem pratica 
mais exercício. O tipo de exercício, frequência e 
duração que mais praticantes obteve foi a marcha, 
5 vezes/semana, com 30 minutos de duração, o que 
está de acordo com as recomendações para a prática 
de exercício físico nestes doentes. Estes resultados 
podem estar relacionados com uma progressiva 
sensibilização dos doentes para a prática de exercício 
físico, papel aqui desempenhado preferencialmente 
pelo médico de família17.
Partindo destes dados, surgiu a dúvida sobre qual 
a quantidade de exercício físico que praticam os 
diabéticos seguidos no Centro de Saúde e que cara-
cterísticas demográficas e perfil de risco cardiovas-
cular têm os diabéticos que mais o praticam. Assim, 
elaborámos um estudo com os objectivos de:
Caracterizar os hábitos de exercício físico dos diabé-

ticos tipo 2 seguidos no Centro de Saúde. 
Compreender se existe relação entre o exercício 
praticado pelos diabéticos e a tensão arterial, pressão 
de pulso, índice tornozelo-braço e valores lipídicos.

metodoloGia
 Estudo descritivo e transversal: A amostragem foi 
de conveniência, constituída por todos os utentes 
diabéticos de um ficheiro, seguidos em consulta de 
diabetes no Centro de Saúde, que tiveram consulta 
entre 10 de Setembro e 10 de Dezembro de 2009. 
Foram excluídos os diabéticos acamados, os seguidos 
em consulta hospitalar por diabetes mellitus, os 
diabéticos tipo 1 e pré-diabéticos.
As variáveis estudadas foram o género, idade, TA no 
braço e tornozelo, colesterol total, colesterol LDL, 
colesterol HDL e triglicerídeos nas análises mais 
recentes (6 meses ou menos) e nível de activi-
dade física. Para avaliar este último parâmetro, foi 
aplicado questionário validado de “avaliação do nível 
actual de actividade física”18. Este questionário, após 
especificar o que se considera como actividade física 
(“Não inclua actividades que façam parte do seu 
trabalho”) moderada e intensa, divide a actividade 
em 8 níveis, que incluem também a motivação para 
praticar mais exercício. Os 2 primeiros níveis corres-
pondem à não prática de exercício físico, o nível 3 e 
4 à prática menos de 5 vezes por semana e os níveis 
5 a 8 correspondem à prática de actividade física 5 
ou mais vezes por semana. 
A análise estatística foi feita em SPSS 18.0, utili-
zando os testes do χ2 e t de student para variáveis 
não emparelhadas, ambos com nível de significância 
0,05.

resultados
 A amostra final foi constituída por 50 utentes, 52% 
do sexo feminino, com idade média de 64,16 anos. 
Quanto a hábitos de atividade física, 32% não prati-
cavam exercício, 28% practicavam menos de 5 vezes 
por semana e 40% mais frequentemente. Eram mais 
praticantes os grupos etários mais jovens (quadro I) 
e os diabéticos do sexo masculino (quadro II), isto 
sem significado estatístico. 
Quanto à relação dos hábitos de actividade física 
com os marcadores de risco cardiovascular (quadro 
III), verificámos que os diabéticos que praticavam 
exercício físico apresentavam valores de Pressão de 
Pulso mais baixos (p=0,008). Não houve diferença 
estatisticamente significativa entre o exercício 
praticado pelos diabéticos e a sua Tensão Arterial, 
Índice Tornozelo-Braço e valores lipídicos apesar 
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dos valores destas variáveis serem mais favoráveis 
nos diabéticos que praticam exercício físico.

discussão
Este estudo apresenta como limitação a dimensão da 
amostra. Os seus resultados não serão extrapoláveis 
mas pretendem ser um factor de reflexão.
Os diabéticos estudados apresentavam um bom nível 
de exercício físico, mais do que em outro estudo 
publicado em Portugal18. Isto pode dever-se ao facto 
destes diabéticos serem seguidos regularmente no 
Centro de Saúde (consultas cada 3 ou 6 meses) e 
serem reforçadas, em todas as consultas, a im-
portância das medidas de estilos de vida. O período 
de estudo foi uma altura do ano com condições 
climáticas favoráveis e, já que o exercício praticado 
pela maioria dos diabéticos é a caminhada, isto pode 
ter introduzido um viés na caracterização dos seus 
hábitos de exercício, não tendo em conta se estes 
hábitos eram ou não mantidos ao longo do ano. Um 
estudo longitudinal poderia caracterizá-los melhor.
O género masculino foi mais praticante de exercício, 
o que está de acordo com o outro estudo publicado 
em Portugal18. Em outros grupos populacionais 
que não diabéticos também se verifica que o género 
feminino é menos praticante de exercício físico19,20. 
Isto pode dever-se às atribuições que tem o género 
feminino no cuidar da casa e família, dedicando 
pouco tempo à actividade física direccionada. Mas 
também se verifica em crianças e adolescentes, 
sugerindo naturalmente uma menor motivação 
deste género para a prática de exercício. Também os 
diabéticos mais novos praticavam mais exercício, o 
que se poderá explicar por estes terem uma menor 
limitação física ou até por haver uma crença de que 
o exercício físico não é para ser praticado por idosos. 
Tudo isto poderá indicar que, na prática, é necessário 
um estímulo adicional nas diabéticas e nos mais 
idosos, para além do que está a ser feito. Seria 
interessante estudar o porquê destas diferenças, para 
melhor aconselhar e motivar estes grupos bem como 
estudar estratégias de motivação para a actividade 
física em grupos menos praticantes.
Os diabéticos que praticam exercício físico apresen-
tavam valores de Pressão de Pulso mais baixos, o que 
indica que terão um risco cardiovascular mais baixo. 
As outras variáveis marcadoras de risco cardiovas-
cular também tinham um perfil mais favorável nos 
diabéticos que praticam exercício, apesar de sem sig-
nificado estatístico. Isto vem no sentido de confirmar 
o efeito benéfico do exercício físico na prevenção 
cardiovascular, na prática.

Não se encontrou relação estatisticamente 
significativa entre o exercício físico e a Tensão 
Arterial, o Índice Tornozelo-Braço e valores 
lipídicos. Isto pode-se dever ao facto do médico 
de família tentar controlar com outras medidas 
todos estes factores, podendo ser mais agres-
sivo naqueles diabéticos que os apresentam mais 
afastados dos valores normais (que poderão ser os 
que menos exercício praticam). Outra razão para 
a não significância será o facto da amostra ser 
pequena. Sugerem-se estudos com uma amostra 
mais alargada.
A continuação deste estudo envolvendo mais pa-
cientes bem como aumentando o tempo de segui-
mento, eliminando o factor de confundimento 
do clima nas várias épocas do ano, ajudará, sem 
dúvida, a uma melhor compreensão da importân-
cia do EF na agenda da consulta de diabetes e no 
controlo de factores adjuvantes de risco.

conclusões

• Os diabéticos estudados apresentavam 
um bom nível de exercício físico (apenas 
32% não praticavam exercício), sendo 
os mais novos e do sexo masculino mais 
praticantes. 

os diabéticos que praticam exercí-
cio físico apresentavam valores de 
Pressão de Pulso mais baixos (p=0,008) 
e valores de tensão arterial, Índice 
tornozelo-braço e valores lipídicos 
mais favoráveis, o que significa menor 
risco cardiovascular, apesar de não haver 
relação estatisticamente significativa.
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ou mitral ou com cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva. • Recomenda-se precaução na condução e manipulação de máquinas. • Os Antagonistas dos Receptores da Angiotensina II (ARAII) não devem ser iniciados durante a gravidez. A não ser 
em situações em que a manutenção da terapêutica com ARAII seja considerada essencial, nas doentes que planeiem engravidar o tratamento deve ser alterado para anti-hipertensores cujo perfil de segurança durante a gravidez esteja 
estabelecido. Quando é diagnosticada a gravidez, o tratamento com ARAII deve ser interrompido imediatamente e, se apropriado, deverá ser iniciada terapêutica alternativa. A terapêutica com COPALIA não está recomendada durante o 
aleitamento. • Não está recomendado em doentes com idade inferior a 18 anos. • Em doentes idosos é necessária precaução ao aumentar a posologia. Interacções: É aconselhável a monitorização dos níveis plasmáticos de potássio quando 
for utilizado em associação com suplementos de potássio, diuréticos poupadores de potássio, substitutos do sal contendo potássio ou outras substâncias que possam aumentar os níveis de potássio. Um estudo em doentes idosos demonstrou 
que o diltiazem inibe o metabolismo da amlodipina, provavelmente via CYP3A4 (a concentração plasmática aumenta aproximadamente 50% e o efeito da amlodipina aumenta). Não pode ser excluída a possibilidade de inibidores mais potentes 
do CYP3A4 (i.e. cetoconazol, itraconazol, ritonavir) poderem aumentar a concentração plasmática da amlodipina em maior extensão do que o diltiazem. A administração concomitante de indutores do CYP3A4 (agentes anticonvulsivantes [ex. 
carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, fosfenitoína, primidona], rifampicina, Hypericum perforatum) pode levar à redução das concentrações plasmáticas de amlodipina pelo que está indicada a monitorização clínica. Apesar da falta de 
experiência sobre o uso concomitante de valsartan e lítio, esta associação não é recomendada. Caso a associação seja necessária está recomendada a monitorização cuidadosa das concentrações séricas de lítio. Quando os antagonistas da 
angiotensina II são administrados simultaneamente com AINEs pode ocorrer a atenuação do efeito anti-hipertensivo. Adicionalmente, a utilização concomitante de antagonistas da angiotensina II e AINEs pode levar a um aumento do risco de 
degradação da função renal e a um aumento dos níveis plasmáticos de potássio. Assim, é recomendada a monitorização da função renal no início do tratamento, assim como hidratação adequada do doente. Efeitos indesejáveis: As reacções 
adversas encontram-se listadas por frequência de acordo com a seguinte convenção: muito frequentes:≥1/10, frequentes: ≥1/100 a <1/10, pouco frequentes: ≥1/1,000 a <1/100, raros: ≥1/10,000 a <1/1,000, muito raros: <1/10,000. Os efeitos 
indesejáveis mais frequentes são: cefaleias, nasofaringite, influenza, edema, edema depressível, edema facial, edema periférico, fadiga, rubor, astenia, rubor cutâneo passageiro. Edema periférico, um efeito secundário reconhecido para a 
amlodipina, foi normalmente observado com menor incidência em doentes que receberam a associação amlodipina/valsartan do que nos que receberam amlodipina isoladamente. Efeitos indesejáveis relatados nos ensaios clínicos com 
amlodipina em monoterapia, independentemente da sua relação causal com a medicação em estudo, são: Frequentes: vómitos; Pouco frequentes: alopécia, alterações do trânsito intestinal, dispepsia, dispneia, rinite, gastrite, hiperplasia 
gengival, ginecomastia, hiperglicemia, impotência, aumento da frequência urinária, leucopenia, mal-estar, alterações de humor, mialgia, neuropatia periférica, pancreatite, hepatite, trombocitopenia, vasculite, angioedema e eritema multiforme. 
Raros: Arritmia, enfarte do miocárdio, Raramente, doentes, particularmente aqueles com doença arterial coronária obstrutiva grave, apresentaram aumento da frequência, duração ou gravidade da angina ou enfarte agudo do miocárdio após 
início de terapêutica com bloqueadores da entrada do cálcio ou aquando do aumento da dosagem. Também foi notificada arritmia (incluindo taquicardia ventricular e fibrilhação auricular). Estes acontecimentos adversos podem não ser 
distinguíveis da história natural da doença subjacente. Muito raros: Icterícia colestática, elevações da AST e ALT, púrpura, erupções cutâneas e prurido. Foram notificados casos excepcionais de síndrome extrapiramidal. Efeitos indesejáveis 
notificados em ensaios clínicos com valsartan em monoterapia, independentemente da sua relação causal com a medicação em estudo, são: Frequência desconhecida: Diminuição dos valores de hemoglobina, diminuição do hematócrito, 
neutropenia, trombocitopenia, aumento do potássio sérico, elevação dos valores da função hepática incluindo aumento da bilirrubina sérica, compromisso renal e insuficiência renal, aumento da creatinina sérica, angioedema, mialgia, vasculite, 
hipersensibilidade incluindo doença do soro. Regime de comparticipação: Copalia 5 mg/ 80 mg - Cx.14 – 5016035 - PVP: €14,20; Regime Geral (69%) Estado: €9,80; Utente: €4,40; Regime especial (84%) Estado: €11,93; Utente: €2,27; 
cx. 56 – 5016050 - PVP: €54,32; Regime Geral (69%) Estado: €37,48; Utente: €16,84; Regime especial (84%) Estado: €45,63; Utente: €8,69. Copalia 5 mg/ 160 mg - Cx. 56 – 50116100, PVP: €61,91; Regime Geral (69%) Estado: €42,72; 
Utente: €19,19; Regime especial (84%) Estado: €52,00; Utente: €9,91. Para mais informações deverá contactar o titular da AIM e/ou o representante local do titular da AIM. Bialport – Produtos Farmacêuticos, S.A. - À Av. da Siderurgia Nacional 
- 4745-457 S. Mamede do Coronado - Portugal. Capital Social €50.000 - Sociedade Anónima - Matrícula nº 4275/990511 - Conservatória do Registo Comercial da Trofa - Contribuinte 504 404 512 - www.bial.com - info@bial.com. Medicamento 
sujeito a receita médica. Sob licença Novartis. DIDSAM100126
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não praticam 
exercício físico Praticam exercício físico p

idade média 
(desvio padrão) 68 (11,6) anos 62,4 (9,1) anos 0,067

 idade mÉdia dos diabÉticos da amostra (n=50) que Praticam ou não 
exercÍcio fÍsico (análise estatÍstica: t de student variáveis não 

emParelhadas)

(Quadro 1)

não praticam exercício 
físico (%)

Praticam exercício 
físico  < 5x/sem (%)

Praticam exercício 
físico ≥ 5x/sem (%)        p

masculino 6 (12%) 6 (12%) 12 (24%)

0,366
feminino 10 (20%) 8 (16%) 8 (16%)

distribuição Por GÉnero do nÚmero de diabÉticos da amostra 
(n=50) que não Praticam exercÍcio fÍsico ou Praticam menos ou 5 

vezes Por semana ou mais (análise estatÍstica: χ2)

(Quadro 2)

variável não praticam exercício físico Praticam exercício físico p
Pressão de Pulso 77,6 +/- 18,8 63,6 +/- 15,7 0,008

tas 153,8 +/- 19,4 142,4 +/- 22,4 0,088
itb 1,2 +/- 0,2 1,3 +/- 0,1 0,130

colesterol total 194,8 +/- 37,6 191,2 +/- 48,6 0,822
colesterol ldl 118,2 +/- 31,6 119,8 +/- 44,8 0,915
colesterol hdl 44,6 +/- 7,7 47,8 +/- 13,4 0,439

triglicerídeos 160 +/- 73,5 118,7 +/- 43,6 0,091

marcadores de risco cardiovascular analisados nos diabÉticos 
da amostra (n=50) e sua distribuição seGundo Praticam 

ou não exercÍcio fÍsico (análise estatÍstica: t de student variáveis 
não emParelhadas)
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PãO POrtUgUêS Já é MeNOS 
SALgAdO e PrePArA-Se PArA 
MOdIfIcAr HábItOS

Aprovada há cerca de meio ano, a Lei do Sal – n.º 
75/09, de 12 de Agosto –, que visa a redução do 
teor salino no pão e a melhoria da informação sobre 
este elemento nos rótulos dos alimentos embalados, 
entra em vigor no próximo mês de Agosto. Neste 
interregno, a população, a indústria panificadora 
e algumas empresas de distribuição alimentar já 
deram sinais de receptividade à medida contra «o 
principal causador de morte em Portugal».

Há quem considere a Lei do Sal uma das medidas 
nacionais de saúde pública mais importantes das 
últimas décadas, uma vez que o consumo excessivo 
de cloreto de sódio contribui para a elevação da 
pressão arterial e tem um efeito «tóxico» directo. 
Assim, está associado à principal causa de morte em 
Portugal – o acidente vascular cerebral (AVC) –, já 
que os portugueses são dos maiores consumidores 
deste mineral na Europa, ingerindo o dobro (12 
gramas diários) do recomendado pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS).
Assim, a esfera científica juntou-se à política e 
apresentou à bancada parlamentar da Saúde, em 
Maio de 2009, um projecto de lei com vista a reduzir 
o teor de sal no pão e a melhorar a informação 
referente a este elemento nos rótulos dos alimentos 
embalados, pois é neles que está a maior parte do sal 
consumido. A Assembleia da República aprovou o 
documento em Agosto de 2009 e, um ano depois, a 
Lei entrará em vigor. 
Em média, o pão é fonte de 2,4 gramas do sal 
ingerido diariamente por cada português e especia-
listas nacionais já provaram que menos um grama 
de sal a cada 24 horas pode resultar em 2.640 vidas 
poupadas por ano. Em 2009, foram vários os estudos 
a mostrar que uma redução de seis gramas – o valor 
recomendado pela OMS a que Portugal, gradual-
mente, quer chegar – no consumo salino se traduz 
numa diminuição da ocorrência de AVC superior 
a 23%. 
Como estão os portugueses a reagir a esta medida e 
ao alerta da comunidade científica, onde a Sociedade 
Portuguesa de Hipertensão (SPH) tem assumido 
um papel preponderante? O Prof. Jorge Polónia, da 
Universidade Fernando Pessoa, no Porto, e membro 
da SPH, acompanhou diversos estudos sobre o 
consumo de sal na população portuguesa e nota que, 
mesmo antes da entrada em vigor da Lei, o pão de 

algumas zonas do País já é menos salgado.
«Em 2007, as padarias portuguesas produziam um 
pão com 19 gramas de sal (em média) por cada 
quilograma. Em 2009, mesmo antes da entrada 
em vigor da Lei, o conteúdo de sal no pão já tinha 
descido para os 15 gramas de sal por quilograma.» 
Para o especialista, este é um sinal da «enorme 
receptividade por parte dos panificadores», ainda que 
o limite máximo imposto pela Lei que vai entrar em 
vigor seja de 14 gramas de sal por quilograma de 
massa de pão.
António Fontes, presidente da Direcção da As-
sociação dos Industriais de Panificação, Pastelaria 
e Similares do Norte (AIPAN), conta que, «ao 
primeiro impacto, os profissionais de panificação 
reagiram negativamente». Contudo, «quando con-
frontados com as análises bromatológicas realizadas 
aos produtos de panificação, verificaram que as 
alterações a realizar não eram significativas». Ainda 
assim, o responsável crê que «será muito difícil pro-
mover a realização de análises bromatológicas» (que 
são dispendiosas), por isso, a Associação quer criar 
protocolos com laboratórios acreditados.

MeNOS SAL, tOdO O SAbOr
Uma das principais preocupações da AIPAN é que a 
redução de sal no pão não conduza à maior procura 
de alternativas empacotadas e pouco saudáveis. Por 
isso, defende, tal como a SPH, uma atitude cautelosa 
na implementação desta medida. «As reduções dos 
teores de sal terão de ser realizadas com precaução, 
desenvolvendo e melhorando métodos tradicionais 
de fabrico, de modo que as alterações não sejam 
organoléptica ou fisicamente percebidas pelo 
consumidor.»
Desde 2002, a AIPAN tem-se esforçado por 
sensibilizar os profissionais deste sector para «os 
perigos que advêm do excessivo consumo de sódio». 
E, em 2008, alcançou um dos grandes marcos desta 
luta: o lançamento, em parceria com a Universi-
dade Fernando Pessoa e com a SPH, do projecto 
«PãoVida» (ler caixa «De pequenino se reduz o con-
sumo salino»), que consiste na distribuição de pão 
saudável, sobretudo entre as camadas mais jovens. 
Para a SPH, o carácter obrigatório da Lei não é o 
único trunfo desta medida, pois as imposições, por si 
só, não chegam. «O sucesso desta iniciativa consistiu 
na sua mediatização e no empenho dos profissionais 
da panificação, que ajudaram a que a medida fosse 
bem-aceite pela população», acredita o Prof. Luís 
Martins, presidente da SPH aquando da elaboração 
do projecto de lei e cardiologista no Hospital de São 
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Sebastião, Santa Maria da Feira. Aliás, um estudo 
recente da SPH mostra que «a população portuguesa 
adquiriu uma consciência razoável, depois do acon-
selhamento e informação sobre os riscos da ingestão 
excessiva de sal», completa Jorge Polónia.
Portugal é um dos primeiros países europeus a 
adoptar uma medida legislativa deste carácter. «É 
uma inovação», classifica Luís Martins. Contudo, o 
especialista ressalva que são necessárias pelo menos 
duas décadas para se poder falar numa «população 
francamente mais saudável».

PerIgOSAS fONteS de SAL
A par do pão, existem outras fontes de risco, no que 
toca ao excesso de sal, na indústria alimentar. Por 
isso, esta nova Lei reforça a importância de uma 
sinalética adequada em cada alimento embalado, 
que alerte para as quantidades de sal. A cadeia de 
hipermercados Continente já adoptou a estraté-
gia, imprimindo, nos rótulos das marcas próprias, 
«semáforos» que indicam se o produto contém ou 
não excesso de sal. «É uma medida informativa, tal 
como acontece com os maços de tabaco», explica o 
ex-presidente da SPH.
Mayumi Thaís Delgado, nutricionista e membro 
da Direcção da Qualidade Alimentar desta cadeia 
de hipermercados, explica porquê: «A hipertensão 
é uma doença crónica que afecta cerca de 40% dos 
portugueses.» Nesse sentido, é importante «informar 
e educar», uma missão cumprida pelo semáforo 
nutricional dos rótulos. «Sempre que um produto 
apresente a cor vermelha, será um alerta para quem 
precisa de controlar os níveis de consumo de sal», 
diz.
Além disso, nas lojas Continente, há lugar para 
rastreios, aconselhamento nutricional e distribuição 
de folhetos (desenvolvidos em parceria com a 
SPH). Mayumi Delgado avança, aliás, que, durante 
os rastreios, «foram detectados alguns casos de 
hipertensão», considerando que «a maioria da popu-
lação portuguesa não está sensibilizada» para este 
problema de saúde pública. A nutricionista explica 
o porquê desta colaboração com a SPH: «São duas 
entidades com âmbitos diferentes, mas que uniram 
esforços, experiências e conhecimentos para atingir o 
mesmo fim: a prevenção da hipertensão e a educação 
do consumidor.»
Os próximos passos da SPH no combate à 
hipertensão irão no sentido da sensibilização e da 
revisão regular da Lei do Sal, com vista à redução 
gradual deste elemento no pão. Como sublinha Luís 
Martins, «uma população alertada para os riscos é 

uma população educada e que se pode defender». 
Os especialistas acreditam que a população se vai 
adaptar à mudança, embora com lentidão», pois há 
«hábitos muito enraizados na cultura portuguesa que 
a comunidade científica não quer aniquilar», clarifica 
Jorge Polónia. 

Desde o pão até às batatas fritas embaladas, este 
médico acredita que a Lei do Sal «pode ser a medida 
mais económica, simples e eficaz alguma vez tomada 
em Portugal». E acrescenta: «Devemos lutar por ela, 
sobretudo porque se trata de um ataque ao principal 
causador de morte em Portugal.»

de PeqUeNINO Se redUz 
O cONSUMO SALINO
A Universidade fernando Pessoa está a desenvolver estudos em diversas escolas do Norte do País, 
que pretendem identificar os factores de risco das doenças cardiovasculares em crianças, incenti-
vando-as a baixar o consumo diário de sal. Já em 2008, as crianças nortenhas tinham sido alvo da 
sensibilização da SPH, consumindo, desde então, o «Pãovida» (com pouco sal e fonte de fibras). 
concebido pela Associação dos Industriais de Panificação, Pastelaria e Similares do Norte 
(AIPAN), este pão foi aprovado pela Sociedade e faz parte de «um projecto de saúde pública e 
responsabilidade social que visa contribuir para a saúde da população em geral através da diminu-
ição das ingestões de sódio», segundo António fontes, membro da Associação. As características 
nutricionais deste pão são «favoráveis à promoção da saúde e garantem o sabor, a textura, a frescura 
e o aspecto que o consumidor exige», garante.
Apesar de o projecto abranger a população em geral, as faixas etárias mais jovens constituem um 
foco especial de atenção, pois são elas que «determinam os futuros consumos». No último dia 
Mundial da criança, 1 de Junho, o «Pãovida» foi distribuído a mais de 50 mil crianças de 19 conce-
lhos do Norte português.

1,4 grAMAS 
é o máximo de sal permitido em cada 100 gramas 
de massa de pão, segundo a nova Lei;

5 MIL eUrOS 
é quanto uma padaria pode pagar se não cumprir 
a Lei que entra em vigor em Agosto deste ano. 
O montante mínimo é de 500 euros e aplica-se a 
pessoas singulares;

6 grAMAS 
de sal por dia é a quantidade recomendada pela 
OMS, uma meta que Portugal quer atingir (hoje, 
cada português consome 12 gramas diários);

3 MeSeS 
foi o tempo que a Assembleia da república levou 
para aprovar a Lei do Sal.

Texto de Rute Barbedo/Esfera das Ideias

A «MAteMátIcA» dO SAL

MAIO / JUNHO 2010

Resumos.indd   22 10/05/20   23:56:14



25

Miguel Azevedo1, Nair Mesquita2

1ACES Gondomar - USF Fânzeres;
2 ACES Gondomar - USF Renascer

INtRodUção: 
A hipertensão arterial tem uma elevada prevalên-
cia em Portugal. O utente hipertenso, enquanto 
doente crónico, necessita de um seguimento 
médico estreito e prolongado. Esta patologia  
acarreta um elevado custo anual, tanto a nível 
directo – medicações, consultas e meios comple-
mentares de diagnóstico (MCD`s) – como a nível 
indirecto – morbimortalidade a longo prazo.
A Direcção Geral de Saúde definiu em 2004 os 
MCD`s necessários ao seguimento do doente hip-
ertenso e os intervalos em que devem ser efectua-
dos. Fruto da evolução científica, esta orientação 
pode carecer de alguma actualização.
Objectivos: Efectuar uma revisão baseada na evi-
dência sobre os MCD`s a realizar no seguimento 
do hipertenso em cuidados primários de saúde e 
respectiva periodicidade.

MétodoS: 
Foi realizada uma pesquisa nas bases de dados 
Uptodate, Dynamed, British Medical Journal (BMJ), 
Evidence Based Medicine, National Guideline 
Clearinghouse, National Library of Guidelines, The 
Cochrane Library, DARE, Bandolier e MEDLINE, 
utilizando as palavras-chave (termos MESH) 
hypertension e patient care management. A pesquisa 
foi limitada a artigos escritos em português, inglês, 
italiano e espanhol, publicados entre Janeiro de 
2004 e Dezembro de 2009. Para avaliar o nível de 
evidência foi utilizada a escala da American Family 
Physician (Strenght of Recommendation Taxonomy 
SORT): nível A (ensaios clínicos aleatorizados 
controlados e meta-análises); nível B (outra 
evidência) e nível C (consensos e opiniões de 
peritos). 

RESUltAdoS: 
O utente hipertenso deve ter uma vigilância aper-
tada até à normalização dos valores tensionais. 
A medição de indicadores analíticos como a 

creatinina e glicemia em jejum deve ser anual em 
todos os hipertensos, enquanto que a vigilância 
dos níveis séricos de potássio deve ser efectuada 
em consumidores de diuréticos e fármacos que 
actuam no eixo renina-angiotensina-aldosterona. 
Não foi encontrada evidência que suporte a rea-
lização de ecocardiograma anual na ausência de 
patologia adicional nem de radiografia do tórax.

CoNClUSõES: 
A hipertensão arterial adquire especial relevo no 
quotidiano de qualquer médico. A estes é exigido 
racionalidade no pedido de exames complemen-
tares, respeitando a mais recente evidência científi-
ca. A permanente reciclagem de conhecimentos 
é uma garantia para a obtenção dos melhores 
cuidados no seguimento do utente hipertenso, 
levando a melhores resultados clínicos, diminuição 
da iatrogenia e controlo dos custos de MCD`s.

PAlAvRAS-ChAvE: 
hypertension; patient care management.

SEGUIMENto do UtENtE hIPERtENSo
REvISão BASEAdA dA EvIdêNCIA

Carla Araújo* ** ***, Miguel Correia*, Maria 
José Ferreira*, tiago Sotto Maior*, 
Cristina teixeira**, luís Martins* ***
*Centro hospitalar de Entre douro e vouga 
EPE, serviço de Cardiologia
**Faculdade de Medicina do Porto, serviço de 
higiene e Epidemiologia
***Faculdade de Ciências da Saúde da Univer-
sidade Fernando Pessoa

INtRodUção:
Durante o repouso foi amplamente estudada a 
associação entre hipertensão arterial e taba-
gismo. Não existem, no entanto, muitos dados 
sobre essa associação durante o esforço. A 
avaliação da resposta tensional diastólica ao 
exercício poderá ser um bom indicador de per-
turbação do relaxamento dos vasos de resistên-
cia nos indivíduos expostos ao tabagismo. O 
objectivo do estudo foi avaliar a associação entre 
tabagismo e pressão arterial diastólica (PAD) 
durante o esforço.
MAtERIAl E MétodoS:
Foi efectuado um estudo transversal retrospec-

tivo de 4156 indivíduos consecutivamente sub-
metidos a prova de esforço electrocardiográfica 
(protocolo de Bruce). Foram excluídos doentes 
com síndrome coronário agudo, bradiarritmias 
e taquiarritmias. A avaliação da exposição ao ta-
baco foi feita mediante questionário e a medição 
da pressão arterial em repouso, durante o esforço 
e durante a recuperação foi efectuada segundo 
um protocolo estandardizado. Comparação en-
tre a PAD e variáveis contínuas foi feita através 
do coeficiente de correlação de Pearson e entre 
variáveis categóricas através de ANOVA ou 
teste t para amostras independentes. Na análise 
multivariada foi utilizada regressão linear.

RESUltAdoS:
Dos 4156 participantes (idade média 55+/- 15 
anos; 55% homens), 3347 (81%) eram não 
fumadores, 436 (10%) eram ex-fumadores e 373 
(9%) eram fumadores. Foi observada uma PAD 
no pico de esforço superior nos ex-fumadores 
do que nos restantes grupos (84 +/- 10 mmHg, 
p=0,001), incluindo os fumadores; nas mulheres 
(84 +/- 10 mmHg, p=0,016), nos hipertensos 

(89 +/- 8 mmHg, p<0,001), nos indivíduos 
medicados (85 +/- 9 vs 80 +/- 10 mmHg, 
p<0,001) e nos indivíduos que só atingiram 
a fase 2 do protocolo de Bruce (p<0,001). A 
PAD no pico de esforço correlacionou-se com 
a idade (r=0,27, p<0,001) e de forma signifi-
cativa com a PAD basal (r=0,85; p<0,001), PA 
sistólica (PAS) basal (r=0,65; p<0,001), PAS 
pico (r=0,55; p<0,001); PAD na recupera-
ção (r=0,89; p<0,001) e PAS na recuperação 
(r=0,63, p<0,001). Após ajustar para sexo, idade, 
medicação, fase de esforço e PAD basal; o pico 
da PAD de esforço nos ex-fumadores foi 0.721 
mmHg superior em relação aos não fumadores 
(p=0.008). Esta associação não teve significado 
estatístico nos fumadores, o que poderá ser ex-
plicado por diferenças na carga tabágica e tempo 
desde a abstinência tabágica nos ex-fumadores. 
CoNClUSão: 
Os ex-fumadores têm uma resposta hipertensiva 
diastólica ao exercício máximo. Diferenças na 
carga tabágica e no padrão de consumo poderão 
explicar o facto desta associação ter sido obser-
vada nos ex-fumadores e não nos fumadores. 

tABAGISMo E PRESSão ARtERIAl
dIAStólICA dURANtE o ESFoRço

RESUMOS 4º cOngRESSO pORtUgUêS dE HipERtEnSãO
ABStRActS 4tH pORtUgUESE cOngRESS Of HypERtEnSiOn
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It is uncertain whether the predictive value of 24-h 
ambulatory blood pressure (ABP) for cardiovascular 
(CV) events differs between men and women. In a 
hypertensive population n=1200 (645 women, 555 
men), ageing 51±12 years, BMI 27±5 Kg/m2, 53% 
under stabilized antihypertensive medication and 

without previous CV events we assessed and com-
pared the CV prognostic value of ABP. Occurrence 
of CV events was followed for 9833 patients-years 
and analyzed by Cox hazard model with adjustment 
for age, smoking, BMI, CV therapy, diabetes, lipids 
and office BP (OBP). There were 152 CV fatal/
non-fatal events (79 strokes, 51 coronary, 22 others) 
during 15.2 years follow-up.  Men vs women showed 
higher prevalence of total CV events (16.2% vs 9.6%) 
and of coronary events (CE) (6.5% vs 2.3%) both 
p<0.001 not of stroke (STK), (7.2% vs 6.0%, n.s.). 
The adjusted relative risk (RR) of female vs male was 
0,62 (95%CI 0,42-0,91, p<0.01) for total CV events 
and 0,43 (95%CI 0,21-0,88, p<0.01) for CE (not 
significant for stroke).  In women, the adjusted RR of 
total CV events and of stroke associated with a 1-SD 
increments in 24h, daytime and nighttime  systolic 
BP were respectively (1.41, 1.78, 1.72, all p<0.01) 

and (1.81, 2.05, 1.77, all p<0.01). Significance of 
these RR was maintained after further adjustment 
for correspondent ABP diastolic pressures. Signifi-
cant RR of total CV events 2,98 (95%CI 1.48-5,97) 
of stroke 2,48 (95%CI 1.04-5.93) and of CE 
4,13(95%CI 1.48-5,97) were associated with 24h-
pulse pressure >56 mm Hg vs <=56 mm Hg. In men 
the adjusted predictive value of ABP was less con-
sistent than in women. Significance was only found 
in adjusted RR of total CE 1.33 (95%CI 1.01-1,75) 
and of stroke 1.69 (95%CI 1.14-2,52) associated 
with 1-SD increment of nighttime SBP (not with 
24h, daytime and PP). We conclude that in patients 
with hypertension, prevalence of total CV events is 
greater in men than women, but after adjustment for 
casual BP and other risk factors the predictive value 
for CV events and for stroke of ambulatory pressures 
is greater in women comparing to men.

tHe PredIctIve vALUe Of geNder-bASed
24-H AMbULAtOrY bLOOd PreSSUre (AbP) fOr cArdIOvAScULAr 
(cv ) eveNtS IN treAted HYPerteNSIveS

resUmos 4º coNgresso PortUgUês de HiPerteNsão
aBstracts 4tH PortUgUese coNgress of HyPerteNsioN

comUNicaÇÕes orais
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A Hipertensão Arterial é um reconhecido 
problema de Saúde Pública.  A maioria dos 
doentes hipertensos é diagnosticada e seguida 
na área da Medicina Geral e Familiar. No pre-
sente estudo, realizado ao nível dos Cuidados 
de Saúde Primários, pretendeu-se avaliar a 
acuidade diagnóstica e a relação custo-benefí-
cio de uma estratégia baseada na utilização 
da Medição Ambulatória da Pressão Arterial 
(MAPA) em doentes hipertensos recém-
diagnosticados.
Realizou-se um estudo observacional transver-
sal e analítico, entre Julho de 2006 e Novembro 

de 2007, que consistiu na análise dos resultados 
da MAPA e variáveis laboratoriais e clínicas 
de 360 utentes diagnosticados como novos 
hipertensos e não medicados. Foram analisadas 
as variáveis: resultado da MAPA, sexo, idade, 
IMC, tabagismo, dislipidemia, diabetes mellitus 
e história familiar de doença cardiovascular. Foi 
utilizado um modelo modificado no cálculo da 
relação custo-benefício da MAPA em cuidados 
primários. Para a análise estatística foi utilizada 
a versão do programa SPSS 12.0.
No intervalo de 16 meses foram avaliados 
336 doentes novos hipertensos dos quais 56% 
mulheres, idade 51±14 (15-82) anos e IMC 
26,5±4 (17-41) Kg/m2 . Destes, a MAPA 
permitiu identificar 206 doentes verdadeiros 
hipertensos e 130 (38,7 %) indivíduos com 
hipertensão da bata branca (HBB). O grupo 
dos HBB apresentou valores significativamente 
mais baixos da PA casual, da PA e da frequên-
cia cardíaca de 24 horas, diurna e nocturna, da 
PA diferencial de 24 horas e da PA ao levantar. 
Neste grupo, a percentagem de mulheres foi 
maior. Apresentaram também menores valores 
sanguíneos dos triglicerídeos e de um índice 

composto pela associação de diversos factores 
de risco cardiovascular, confirmando tratar-se 
de uma população de baixo risco. Uma vez 
que a “guidelines” consideram desnecessária a 
terapêutica farmacológica anti-hipertensora 
nos HBB, procedeu-se à análise benefício-cus-
to da implementação generalizada da MAPA 
(vs decisão sem MAPA) em 1000 doentes 
seguidos durante 2 anos. Os cálculos basearam-
se na estimativa da prevalência observada 
da HBB, custo da MAPA, custo do trata-
mento anti-HTA, custo de análises e consultas 
médicas em Medicina Geral e Familiar. Os 
resultados desta estratégia apontam para uma 
redução em 23% dos custos (cerca de 156.000 
euros) associados à terapêutica anti-hipertenso-
ra e aos procedimentos médicos de seguimento 
e diagnóstico exigidos numa estratégia sem o 
recurso à MAPA. 
Assim, o uso generalizado da MAPA em 
Medicina Geral e Familiar aumenta a acuidade 
diagnóstica e a estratificação de risco cardiovas-
cular em “novos hipertensos” e permite reduzir 
significativamente os gastos em saúde e os 
riscos da iatrogenia medicamentosa.

vALOr dIAgNóStIcO e ANáLISe cUStO-beNefícIO
dA MONItOrIzAçãO AMbULAtórIA dA PreSSãO ArterIAL de 24 HOrAS (MAPA) 
eM cUIdAdOS de SAúde PrIMárIOS NO ceNtrO de SAúde de SãO JOãO,  POrtO
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BAckgroUnd: Metabolic syndrome 
(MS) predicts diabetes type 2 and cardio-
vascular disease. Recent studies suggest MS 
might be a high salt-sensitivity situation. 

MetHodS: In a total of 496 non-
diabetic adults (272 female), 143 with MS 
by ATP III (ageing 52±13 yrs, BMI 30±5 
Kg/m2, Office BP 169/95±26/14 24h BP 
137/83±17/11) and 353 without (nonMS) 
(ageing 47±15 yrs, BMI 27±5 Kg/m2, Office 
BP 152/89±21/13, 24h BP 132/82±13/10), 
all p<0.01, we compared dietary salt con-
sumption (24-h urinary sodium controlled 
for creatinuria, UNa+) within their usual 
dietary habits and examined the relationship 
of salt consumption and blood pressure. 

reSUltS: UNa+ was 223±70 in MS and 187±70 
mmol/d in nonMS (p<0.001). Also magnitude of UNa+ 
was directly related to the number of traits (0-5), 0-1 
traits 178±60 2 traits 193±79, 3 traits 210±61 and 4-5 
traits 241±76 mmol/d (Anova 0.001). UNa+ correlated 
with SBP r=0.331, p<0.001, but for similar UNa+ plot-
ted vs office SBP, pts with MS show higher SBP values. 
Such an increased BP responsiveness to salt intake in 
patients with MS was lost if corrected for BMI.  

conclUSionS: In conclusion, pa-
tients with MS show a significant increase 
of dietary salt consumption vs subjects 
without MS. Also for similar daily salt 
consumption MS (and overweight) associ-
ates with higher BP levels than subjects 
without MS, suggesting an increased BP 
reactivity to salt intake i.e an increased 
salt-sensitivity.

Ferreira Morong F, robles nr,Sanchez-
casdo e, cubero JJ

Unidade de Hipertensão. Hospital infanta 
cristina. Badajoz

oBJetiVoS: 
Diversos estudos têm ligado os níveis da ac-
tividade renina plasmática (ARP), com o risco 
de aparição de eventos cardiovasculares como 
enfarte do miocárdio ou acidente vascular ce-
rebral. Tentamos correlacionar este parâmetro 
com  a intesidade da  microalbuminúria.

ProJeto e MÉtodoS:
 Foram recrutados 26 pacientes sem trata-
mento anti-hipertensivo (14 homens e 12 

mulheres) que foram submetidos a moni-
torização da pressão arterial  24 horas. Para 
a  programação da  MAPA a definição de 
período diurno e nocturno se realizou sobre a 
actividade diária  do paciente. 
A pressão arterial  foi medida cada 15 minu-
tos durante o dia e 20 minutos durante noite. 
A  idade média da amostra foi de 28,8 + -7,9 
anos. Em todos os casos se determinaram  
ARP, aldosterona e íons no sangue e na urina. 
Microalbuminúria foi medida em urina de 24 
horas.

reSUltAdoS: 
A  intensidade da microalbuminúria se cor-
relacionava positivamente com a PAS, PAD, 
PP e PA média, bem como a concentração de  

aldosterona sérica ( R = 0.411,  p= 0.430 ); no 
entanto , nao houve correlação com a ARP 
nem com o cociente aldosterona / renina. Na 
análise de regressão multivariante  somente a 
aldosterona sérica se correlacionava de forma 
independente com a excreção  urinária de 
albumina. 

conclUSÕeS: 
A excreção  urinária da albumina,um marca-
dor de lesão de órgãos-alvo, não se correla-
ciona com os níveis de ARP em pacientes não 
tratados, mas  com as concentrações séricas de 
aldosterona.

PAtientS WitH MetABolic SYndroMe SHoW 
HigH SAlt conSUMPtion And increASed Blood PreSSUre reActiVitY to dietArY SAlt intAke

correSPondÊnciA dA ActiVidAde reninA PlASMÁticA 
e AldoSteronA coM A eXcreÇÃo UrinÁriA de AlBUMinA
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A Nefropatia de IgA é a causa mais frequente 
de glomerulonefrite primária no mundo. De 
etiologia ainda desconhecida é alvo de activa 
investigação. É uma das etiologias de hipertensão 
arterial (HTA) secundária, particularmente em 
idade jovens.

CASO CLÍNICO: 
Doente do sexo feminino, caucasiana, nascida a 
28/09/1963, natural e residente em Marinhas, 
Esposende, casada, empregada de café. Sem 
médico de família há 10 anos. Antecedentes 
pessoais: HTA “ocasional” (sic) desde os 30 
anos, sem qualquer medicação; excesso de peso. 
História Ginecológica: IIG IIP, pré-eclâmpsia 
em ambas as gestações, partos eutócicos. Nega 
hábitos tabágicos, alcoólicos ou de drogas de abu-
so. Medicação: pílula. Nega alergias. Vacinação 
actualizada. 
6º ano de escolaridade, Escala de Graffar 

Adaptada (Classe IV); Ciclo de vida  Familiar de 
Duvall (Estadio V), Apgar Familiar de Smilk-
stein (família funcional); Escala de Risco Familiar 
Segovia-Dreyer (médio risco).
Recorre ao SU por queixas há 24 horas de cefaleia 
occipital, nocturna intensa, constante, associada 
a parestesias das extremidades dos membros su-
periores e inferiores. Ao exame objectivo: Pressão 
arterial: 182/95 mmHg, pulso: 88 bpm, exame 
neurológico sem alterações, auscultação pulmonar 
e cardíaca sem alterações, abdómen sem altera-
ções, fundo do olho: retinopatia hipertensiva 
ligeira. Analiticamente apresentava anemia nor-
mocitica normocrómica, insuficiência renal, com 
proteinúria nefrítica. Ecografia Renal:“(…)rins de 
tamanho normal, com aumento da ecogenicidade 
do parênquima renal, sugestivas de nefropatia 
médica”; TAC Cerebral:“(…)leucoencefalopa-
tia(…)”. ECG: ritmo sinusal. Alta medicada. 
Referenciação para consulta de Medicina Interna.
Nas consultas de Medicina Interna foi efectuado 
o seguinte estudo: Ecocardiograma (dilatação 
ligeira da aurícula esquerda, hipertrofia discreta 

do ventrículo esquerdo); Ecodoppler carotídeo 
normal; TAC abdominal normal; Ecodoppler 
das artérias renais normal; marcadores de doença 
auto-imune negativos; Metanefrinas, Cortisol, 
Função Tiroideia, Ferro, Ferritina e Ácido fólico, 
Electroforese das proteínas séricas: normal. A 
doente foi orientada para consulta de Nefrologia 
para efectuar Biopsia renal, que revelou Nefropa-
tia de IgA. Devido ao agravamento progressivo da 
função renal, com sintomatologia urémica, iniciou 
hemodiálise em Junho de 2007, estando inscrita 
em lista de espera para Transplante Renal.

CONCLUSÃO: 
A HTA é um factor de risco importantíssimo de 
doença cardiovascular e principal causa de mor-
bilidade no nosso país. As causas de HTA se-
cundária, embora raras, têm grande importância 
por serem potencialmente curáveis se detectadas 
precocemente, daí a importância dos Cuidados 
de Saúde Primários, como se demonstra no caso 
descrito, pois a patologia da doente foi poten-
ciada pela falta de cuidados médicos regulares.

V.Organ; N.Polishchuk; J.Labandeiro; 
M.A.Castro; M.Sá Pereira; P.Fonseca; 
L.Borges

Centro Hospitalar de Lisboa Central, Hospital 
S.José, Serviço de Medicina 1.4

Enfatizando a importância epidemiológica da 
HTA e conhecendo a dificuldade em atingir va-
lores tensionais adequados, o respectivo controlo 
torna-se fundamental na prevenção de compli-
cações, morbilidade e mortalidade por doença 
cérebro e cardiovascular.
Procurando conhecer características e grau 
de controlo tensional da população seguida 
numa Consulta Hospitalar de HTA, os autores 

realizaram um estudo retrospectivo dos proces-
sos standartizados utilizados na consulta, num 
período de dois anos ( Janeiro 2006 a Dez 2007), 
durante o qual se realizaram 1760 consultas. 
Foram avaliados 413 processos caracterizados 
relativamente a: distribuição etária e por sexos; 
raça; nº de anos de diagnóstico de HTA; nº de 
consultas/ano; factores de risco considerando 
Diabetes, Dislipidemia, Tabagismo, Obesidade 
e PCR; avaliação de lesão de órgão alvo com 
realização de Fundoscopia, Ecocardiograma, 
Ecografia renal, Microalbuminúria, Proteinúria; 
abordagem terapêutica (nº de fármacos prescri-
tos: 0, 1, 2 ou ≥3) e grau de controlo segundo 
estratificação de risco.
Concluímos tratar-se de uma população maiori-
tariamente constituída por doentes do sexo femi-

nino (56,7%); apresentando uma idade média 
de 56,6 anos (grupo prevalente entre os 50 e 70 
anos); sendo 95,6% doentes de raça branca, 3,6% 
negra e 0,8% de outras raças. Relativamente ao 
número de anos de hipertensão verificamos que 
a maioria (28,3%) tinha diagnóstico estabelecido 
há menos de 5 anos. A maioria dos doentes, nos 
dois anos considerados, efectuou 3 consultas/ano. 
Dos factores de risco avaliados a dislipidemia e 
a obesidade foram os de maior prevalência. A 
nível dos principais órgãos alvo foi relativamente 
diminuta a presença de lesão estabelecida, sendo 
preferencialmente atingido o coração. A maioria 
dos doentes estava medicada com 3 ou mais 
fármacos e foi conseguido controlo tensional em 
62,7% da população. 

CONTROLO TENSIONAL 
NO ÂMBITO DE UMA CONSULTA HOSPITALAR 
DE HTA -ESTUDO RETROSPECTIVO DE 2 ANOS

CASO CLÍNICO: 
HIPERTENSÃO SECUNDáRIA A NEFROPATIA DE IgA
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cristiana Paulo, Joana Mascarenhas, Maria 
João Lima
consulta de Medicina – Hipertensão, 
H.S.João, Porto
cristianapaulo@gmail.com
 
O feocromocitoma, causa rara de hipertensão 
arterial (HTA), coloca frequentemente pro-
blemas diagnósticos, com formas de apre-
sentação e evolução, clínicas e laboratoriais, 
muito variadas.
Apresenta-se o caso clínico de uma mulher de 
51 anos, orientada para a Consulta de HTA 
aos 34 anos por HTA conhecida há 11 anos, 
não controlada, e cefaleias. Foi feita investiga-
ção de HTA secundária por quatro vezes, a úl-
tima das quais aos 45 anos, sem identificação 

de causa tratável e sem repercussão aparente 
sobre órgãos-alvo. Manteve sempre cefalei-as 
episódicas e, nos últimos anos, episódios de 
palpitações mas raramente associadas às cefa-
leias. Manteve sempre HTA grau 2-3 (Socie-
dade Europeia de HTA), apesar de ensaiados 
múltiplos esquemas terapêuticos. Entretanto 
foi diagnosticada neurose ansiosa, com 
necessidade de acompanhamento regular em 
Consulta de Psiquiatria. Aos 48 anos começou 
a referir sintomas sugestivos de angor – foi 
diagnosticada doença coronária grave (já 
submetida a angioplastia por 2 vezes e que na 
última avaliação mantém doença de 2 vasos, 
agora sem condição para nova intervenção) 
bem como doença aterosclerótica grave, mas 
assintomática, noutros territórios vasculares. 

Nesta altura foi finalmente diagnosticado um 
feocromocitoma, que contudo ainda não foi 
possível localizar. Tem pressão arterial contro-
lada sob terapêutica com fenoxibenzamina e 
bloquedor dos canais de cálcio.  
À dificuldade de diagnóstico do feocromoci-
toma, acresce frequentemente a presença de 
patologias concomitantes, nomeadamente 
quadros psiquiátricos, às quais são atribuídos 
alguns dos sintomas. Mesmo considerando 
uma apresentação pouco típica, ao longo de 
17 anos de seguimento na nossa Consulta, 
apesar dos esforços de diagnóstico e terapêuti-
ca, não conseguimos estabelecer o diagnóstico 
a tempo de evitar os seus efeitos devastadores, 
ou seja, perdemos uma guerra em que talvez 
não tenhamos travado todas as batalhas.

UMA gUerrA PerdIdA 
cONtrA O feOcrOMOcItOMA

rosário, Ingrid*; Leal, Sílvio*; cor-
reia, Maria João*; Monge, José carlos*; 
dores, Hélder*; Arroja, Ana*; Lourenço, 
Ana**; grenho, Maria fátima**; cam-
pos, Luís**; Aleixo, Ana*; Silva, Anic-
eto***.
* centro Hospitalar Lisboa Ocidental, 
Hospital São francisco Xavier - Serviço 
de cardiologia

** centro Hospitalar Lisboa Ocidental, 
Hospital São francisco Xavier – Serviço 
de Medicina Interna

*** centro Hospitalar Lisboa Ociden-
tal, Hospital Santa cruz - Serviço de 
cardiologia

ingriddorosario@gmail.com

INtrOdUçãO: 
O acidente vascular cerebral (AVC) é a 
1ª causa de morte em Portugal e também 
uma importante causa de incapacidade. É 
conhecido que dos AVC isquémicos 20% 
são embólicos, tendo um pior prognóstico 
comparativamente com os outros subtipos 
de AVC isquémico. 

ObJectIvO: 
Caracterizar e comparar os doentes (D) 
admitidos com acidente vascular cerebral 
(AVC) de etiologia embólica (Emb) com 
os não embólicos (N-emb) e avaliar o 
prognóstico e os endpoints reinternamento 
e morte.
Metodologia: Análise retrospectiva de D 
admitidos consecutivamente numa uni-
dade de acidente vascular cerebral durante 
12 meses (m) com o diagnóstico de AVC. 
Comparação dos AVC Emb vs. os N-emb 
de acordo com o género, idade, avaliação 
à admissão – pressão arterial sistólica 
(PAS), frequência cardíaca (FC), perfil 
analítico, escala de incapacidade Modified 
rankin scale (MRS), antecedentes/factores 
de risco cardiovascular – hipertensão 
arterial (HTA), dislipidémia, tabagismo, 
diabetes mellitus, fibrilhação auricular (FA) 
-, avaliação ecocardiográfica – dimensão 
aurícula esquerda, hipertrofia parietal, 
fracção de ejecção ventricular esquerda 
(FEVE), disfunção diastólica -, terapêu-
tica, mortalidade intrahospitalar, avalia-
ção do endpoint reinternamento e morte 
durante o follow-up de 12m.

reSULtAdOS: 
Admitidos 154 D com AIT/AVC, dos 
quais 75,3% com AVC isquémico e destes 
39,6% são embólicos. A média de idades 
dos Emb é de 66,6 ±15,3 anos, com 54,1% 
a pertencer ao sexo masculino. Média de 
internamento de 8 ±6,4 dias. Dos Emb 
36,1% (p<0,001) têm fibrilhação auricular. 
No ecocardiograma observa-se dilatação 
auricular esquerda e FEVE preservada na 
maioria dos D quer Emb quer N-emb.
Os D com AVC Emb vs. N-emb estão 
medicados com anticoagulação oral em 
58% e 6,2%, respectivamente. Registaram-
se 6 mortes intrahospitalares, das quais 3 
foram Emb e para os endpoints morte e 
reinternamento verifica-ram-se 6 óbitos 
(46,1% da mortalidade total) e 13 rein-
ternamentos (48,1% do total) durante o 
follow-up de 12 m.

cONcLUSãO: 
A fibrilhação auricular como etiologia no 
AVC embólico deve ser tida em consid-
eração pelo seu impacto prognóstico, no-
meadamente no que respeita à prevenção 
destes eventos com o uso de anticoagula-
ção oral de forma mais alargada. 

Avc eMbóLIcOS vS. NãO-eMbóLIcOS
cArActeríStIcAS e PrOgNóStIcO.
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Serviço de cardiologia, 

centro Hospitalar de coimbra

INtrOdUçãO: 
A diabetes mellitus (DM) e hipertensão 
arterial (HTA) são factores major de 
risco cardiovascular. 
A DM é um preditor independente de 
mortalidade nestes doentes. 
Sabe-se porém que grande parte do seu 
efeito danoso resulta da associação à 
HTA no espectro da disfunção endotelial 
generalizada que atinge esta população.

ObJectIvO: 
Observar a evolução e gravidade da 
doença coronária num grupo de doentes 
de acordo com a presença, coexistência 
ou ausência de DM e/ou HTA.
MétOdOS e POPULAçãO: 
Estudo prospectivo de 319 doentes 
(dts) conse-cutivos (média de idades 
68,9±13,7 anos; 36,7% F) seguidos 
durante 24 meses desde a admissão 
hospitalar por enfarte agudo do miocár-
dio (54,2% com supradesnivelamento 
de ST ou indeterminado e 45,8% sem 
supradesnivelamento de ST). 
A população foi dividida em 4 grupos: 
DM-HTA- 61 dts, DM+HTA- 22dts, 
DM-HTA+ 129dts e DM+HTA+ 
107dts. Foi avaliada a severidade clínica 
(Killip-Kimball - KK), laboratorial (tro-
ponina I máxima), angiográfica (número 
de vasos e segmentos com doença) e 
calculado o score de Grace (GRACE) 
e realizadas comparações entre grupos. 
Análise estatística descritiva e inferen-
cial, com determinação dos preditores 
independentes de mortalidade aos 24 

meses e traçadas curvas de Kaplan-Mey-
er, recorrendo ao SPSS 16.0. Compa-
ração múltiplas entre grupos através de 
ANOVA recorrendo a sub-análises por 
Bonferroni, LSD e Tukey.

reSULtAdOS: 
Observou-se uma mortalidade de 26,9% 
aos 24 meses, tendo sido avaliados os 
seguintes preditores:(Quadro1)
A associação DM+HTA+ apresentou 
diferenças significativas em diversos 
dos parâmetros avaliados: glicemia 
de entrada, índice de massa corporal, 
GRACE, número de vasos e lesões, KK à 
entrada e máximo.

cONcLUSõeS: 
Embora isoladamente não sejam respon-
sáveis por uma evolução significativa-
mente mais gravosa, quando associadas, 
DM e HTA são responsáveis por um 
curso mais sombrio no pós-EAM.

Preditores odds ratio Intervalo confiança 95% p
F 1,6 1,0-2,8 0,057

HtA 1,3 0,7-2,5 n.s.

dM 1,5 0,9-2,5 n.s.

kk entrada ≥ 3 6,7 2,7-16,6 <0,001

kk máximo ≥ 3 10,0 5,1-19,4 <0,001

troponina I máxima 1,3 0,7-2,5 n.s.

SteMI 1,2 0,7-2,0 n.s.

glicemia ≥ 10mmol/L 2,4 1,3-4,2 0,003

grAce ≥ 140 9,2 5,0-16,9 <0,001

IMc ≥ 30 1,2 0,5-2,6 n.s.

Nº de vasos ≥ 2 1,8 0,9-3,8 n.s.

Nº de segmentos ≥ 4 1,7 0,8-3,6 n.s.
(Quadro 1)

resUmos 4º coNgresso PortUgUês de HiPerteNsão
aBstracts 4tH PortUgUese coNgress of HyPerteNsioN

comUNicaÇÕes orais

MAIO / JUNHO 2010
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HIPerteNSãO ArterIAL e dIAbeteS, 
A ASSOcIAçãO PerIgOSA.
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1 Serviço de Medicina I do Hospital de Santa Ma-
ria. Director: Prof. Doutor Bráz-Nogueira.
2 Instituto Cardiovascular de Lisboa.
marianasbf@hotmail.com

A Hipertensão é provavelmente a entidade no-
sológica mais prevalente na idade adulta tendo sido 
estimada em cerca de 46,5% em Portugal  (Espiga 
de Macedo, 2008). Na grande maioria dos casos é 
multifactorial, envolvendo um mosaico de poli-
morfismos genéticos que individualmente conferem 
um risco relativo pequeno (1,2 a 1,5). Apenas em 
cerca de 5% dos casos existe uma causa secundária, 
identificável e susceptível de correcção, pelo que se 
torna impraticável investigar todos o hipertensos. 
Esta investigação deve ser reservada nos extremos das 
idades (<35 anos ou >55 anos); na presença de HTA 
acelerada ou maligna; ou quando a história clínica 
aponte uma causa.
RAAR, de 17 anos, género masculino, caucasóide, 

solteiro, estudante, residente na Ericeira. Enviado à 
Consulta de Hipertensão arterial em Março de 2009 
por valores de TA de 170/110mmHg detectados no 
exame físico para a carta de condução. Queixava-
se de cefaleias occipitais esporádicas, negando 
outra sintomatologia. Com tabagismo, consumo 
esporádico de haxixe e de bebidas alcoólicas. Sem 
história familiar de HTA e de doenças renais. Exame 
objectivo: morfotipo longilíneo, sem hábito externo 
marfanóide, sem variação da TA com o ortostatismo, 
aorta abdominal palpável, sem sopros abdominais, 
sem atraso nos pulsos femorais. Ecografia renal: rim 
direito de 83 mm e rim esquerdo de 118 mm, ambos 
com boa diferenciação cortico-medular. Função renal, 
ionograma, urina tipo II normais. Elevação ligeira a 
moderada da renina plasmática. ECG ritmo sinusal 
sem HVE; Ecocardiograma: sem HVE. Radiografia 
do tórax: normal. Renograma: (18.03.2009): função 
renal assimétrica por hipofunção grave (TFG 8ml/
min) à direita em rim difusamente hipocaptante e de 
menores dimensões. Foi medicado com Amlodipina 
10mg, 1 q.d. e Enalapril 10mg, b.i.d. Apesar de no 

renograma com captopril ter sido considerado não 
existir estenose funcionalmente significativa, pediu-se 
avaliação por Cirurgia Vascular.  Foi feita angiodi-
nografia renal  que mostrou estenose hemodinami-
camente significativa no terço médio da artéria renal 
direita. O doente foi submetido a cateterismo por via 
femoral direita com estudo arteriográfico das artérias 
renais, confirmando-se a presença de uma lesão sub-
oclusiva, curta e única, localizada no terço médio da 
artéria renal direita a qual foi tratada por angioplastia 
com balão com bom resultado angiográfico final.  
Na última avaliação em Consulta o valor da TA era 
116/81mmHg, sem terapêutica anti-hipertensiva. 
A doença renovascular é uma importante causa de 
hipertensão secundária susceptível de correcção, 
sendo a sua ocorrência variável. No entanto, nem to-
dos os doentes com hipertensão e estenose da artéria 
renal beneficiam de angioplastia. A angiodinografia 
renal, quando realizada em centros de referência, 
permite avaliar o grau de estenose e o índice de re-
sistência vascular pós-estenótica, e  prever os doentes 
que mais beneficiam de intervenção. 

HTA EM JOVEM: 
QUANDO A CORRECÇÃO É POSSÍVEL. 

Henrique Martins, Anabela Santos, João 
Mascarenhas Araújo
Serviço de Medicina I, Hospital Fernando 
Fonseca EPE
Email de Contacto – hmartins@fcsaude.ubi.pt

Os feocromocitomas e paragangliomas são 
tumores produtores de catecolaminas. São 
entidades raras, responsáveis por 0.1% dos 
casos de hipertensão arterial secundária 
podendo ser malignos em 5-10%. Podem 
existir de forma esporádica ou em combina-
ção com outros tumores endócrinos na MEN 
(Multiple Endocrine Neoplasia) tipo 2A ou 
tipo 2B, Síndrome de von Hippel-Lindau e 
Síndromes de Paragangliomas Familiares.
Apresentamos o caso de uma mulher de 64 
anos, caucasóide, admitida em Julho 2008 por 
queda com traumatismo craneoencefálico. 
Antecedentes de hipertensão arterial conhe-
cida desde os 47 anos, diabetes mellitus tipo 2 
e síndroma depressivo. Alguns meses antes do 

internamento referia episódios súbitos de mau 
estar geral, tremores, palidez e sudação, com 
duração aproximada de trinta minutos, que 
atribuía a crises de pânico. Durante o inter-
namento constataram-se crises hipertensivas 
de resolução espontânea. O M.A.P.A. revelou 
hipertensão sisto-diastólica de predomínio 
nocturno; os doseamentos de metanefrinas 
plasmáticas e ácido vanilmandélico urinário 
levantaram a suspeita de feocromocitoma e 
a tomografia computorizada mostrou uma 
massa retroperitoneal heterogénea, com 
localização latero-aórtica e inferiormente ao 
hilo renal esquerdo, com 8 × 5 × 8,6 cm, sem 
plano de clivagem com a aorta, ilíaca primi-
tiva e músculo psoas. A cintigrafia com 123I 
metaiodobenzilguanidina revelou uma capta-
ção quase exclusiva na massa acima referida. 
Foi submetida a ressecção cirúrgica, tendo 
o exame anátomo-patológico revelado uma 
massa multinodular, sem angio-invasões por 
células neoplásicas, compatível com paragan-

glioma. Após a cirurgia, a doente encontra-se 
assintomática, com valores tensionais contro-
lados. No seguimento veio a identificar-se um 
hiperparatiroidismo primário sem hipercal-
cémia e a existência de uma familiar próxima 
(filha com 38) com hipertensão arterial. 
Na MEN 2A o feocromocitoma associa-se ao 
carcinoma medular da tiróide e ao hiperpara-
tiroidismo. De forma mais rara pode ocorrer 
uma associação fortuita de paraganglioma e 
hiperparatiroidismo primário fora do con-
texto de MEN, provavelmente o que acontece 
neste caso. No entanto o aparecimento do 
carcinoma medular da tiróide não tem de 
ser síncrono com os restantes tumores o que 
torna ainda mais interessante o algoritmo 
de avaliação genética que apresentaremos e 
que neste caso deveria incluir os genes: RET, 
VHL, SDHD. O despiste genético torna-se 
essencial nesta como noutras doentes em 
cujos elementos próximos da família também 
apresentem hipertensão em idade jovem.

PARAGANGLIOMA E HIPERPARATIROIDISMO: 
MEN 2A OU ASSOCIAÇÃO ESPORáDICA?
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Notícias da sociedade Portuguesa de HiPerteNsão
NeWs from Portuguese society of HyPerteNsioN

A Sociedade Portuguesa de 
Hipertensão já começou os 
preparativos para a Hyperten-
sion Summer School europeia 
que, em 2013, vai decorrer em 
Portugal. Entretanto, a 7.ª 
Summer School portuguesa (de 
2010) começou a ser delineada 
logo após a última edição, que 
teve lugar no passado mês de 
Outubro.

Em 2008, a Sociedade Portuguesa de Hiper-
tensão (SPH) apresentou a candidatura para 
organizar a Hypertension Summer School da 
Sociedade Europeia de Hipertensão (European 
Society of Hypertension – ESH). Em Junho 
de 2009, durante o Congresso anual da ESH, 
que decorreu em Milão, foi anunciado que a 
SPH foi a escolhida para organizar a Summer 
School europeia daqui a três anos, em Setem-
bro de 2013. 

Este é um dos eventos científicos mais impor-
tantes a nível europeu na área da hipertensão. 
Não admira, pois, que a sua organização 
represente um enorme desafio, bem como um 
motivo de orgulho para a SPH. O Dr. Fer-
nando Pinto é o coordenador da Hypertension 
Summer School europeia de 2013 e não hesita 
em afirmar que se trata de um «reconhecimen-
to notório da capacidade técnica e da qualidade 
científica da SPH». 

A promoção do estudo da hipertensão, o 
cuidado posto na elaboração da candidatura 
e a organização anual da Summer School 
portuguesa, entre muitas outras actividades, 
terão contribuído para esta atribuição. Aliás, 
segundo o Prof. Agostinho Monteiro, «quando 
a Direcção da ESH soube que a SPH organiza 
todos os anos a sua Hypertension Summer 
School teve uma reacção de admiração, porque, 
habitualmente, as sociedades dos outros países 
não organizam este tipo de formações».
Já arrancaram os preparativos para a Summer 
School europeia, que se realizará na ter-

ceira semana de Setembro de 2013, no Hotel 
Solverde, em Espinho. A iniciativa dirige-se, 
principalmente, aos médicos em fase de for-
mação (internato de especialidade), bem como 
aos que se dedicam à investigação, estando a 
realizar mestrado ou doutoramento na área da 
hipertensão. 

Este curso deverá ter entre 50 a 70 partici-
pantes, designados pelas respectivas sociedades 
nacionais (cada sociedade de hipertensão 
escolhe dois ou três representantes do seu 
país (o país organizador poderá ter um pouco 
mais). De carácter intensivo, a Summer School 
europeia terá uma carga horária de 7 a 8 horas, 
durante sete dias, com uma forte componente 
interactiva (os formandos não assistirão com 
passividade às aulas, e serão incentivados a 
participar). Embora o programa científico 
ainda esteja em elaboração, já foram endereça-
dos alguns convites a prelectores nacionais e 
estrangeiros. 

É objectivo da SPH proporcionar aos alunos 
uma excelente reunião com especialistas de 
grande relevo na área da hipertensão. «Que-
remos demonstrar que a aposta que a ESH fez 
não é errada», diz Fernando Pinto, que deposita 
fortes expectativas no sucesso da Hypertension 
Summer School de 2013. 

7.ª EdiçãO dA SummEr ScHOOl 
POrtuguESA 
Por ser um local aprazível, o Vintage House 
Hotel, no Pinhão, será palco da 7.ª Hyperten-
sion Summer School portuguesa. Marcada 
para o mês de Outrubro, a edição de 2010 
terá como temáticas a genética, a investigação 
clínica e a epidemiologia.

Os formadores vão ser os mesmos que es-
tiveram na edição anterior, entre os dias 1 e 4 
de Outubro de 2009, na qual foram abordados 
temas relacionados com epidemiologia, gené-
tica, fisiopatologia e farmacologia clínica. «A 
Medicina evolui e há necessidade de estimular 
as pessoas para novas perspectivas que se abrem 
na área cardiovascular, em termos de preven-
ção e tratamento», frisa o Prof. Agostinho 

Monteiro, criador e organizador deste evento 
científico.
De ano para ano, o interesse pela Summer 
School nacional tem aumentado. Em 2009, 
de um universo de 44 candidatos, tiveram 
de ser seleccionados 22. Quase todos são 
internos das especialidades de Cardiologia, 
Medicina Interna, Nefrologia, Medicina 
Geral e Familiar e Obstetrícia.

Antes do curso, são fornecidos artigos cientí-
ficos sobre os temas abordados. «As classifi-
cações têm sido muito boas. Os formandos 
participam bastante e é do nosso interesse dar 
as ferramentas essenciais para o enriqueci-
mento na área da hipertensão e fomentar 
uma visão crítica», defende Agostinho 
Monteiro.

QuEm vEncEu 
A EdiçãO dE 2009? 
O melhor classificado na Hypertension Sum-
mer School portuguesa recebe uma bolsa de 
estudo. A Dr.ª Ana Luísa Neves, interna de 
Medicina Geral e Familiar na USF Camé-
lias, integrada no Centro de Saúde Soares 
dos Reis, em Vila Nova de Gaia, foi a vence-
dora da 6.ª Hypertension Summer School. Por 
isso, terá a oportunidade de desenvolver um 
trabalho de investigação clínica na área da 
hipertensão, durante três meses, em Paris. 

«Esta é, seguramente, uma boa oportunidade 
de conciliar a actividade clínica com a investi-
gação», afirma a vencedora, não escondendo o 
entusiasmo e sublinhando a «motivação e in-
teracção entre formadores e alunos», durante 
a Summer School. 

Com o intuito de cimentar as relações entre 
formandos, bem como a interactividade, a 
organização vai introduzir uma novidade na 
sétima edição. «Realizaremos trabalhos de 
grupo, que posteriormente serão discutidos 
entre todos. O principal objectivo é incentivar 
a discussão e o espírito crítico», avança o Prof. 
Agostinho Monteiro.

Artigo de Sofia Filipe/Esfera das Ideias

HyPErtEnSiOn SummEr ScHOOl EurOPEiA 
vAi rEAlizAr-SE Em POrtugAl
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• Unidade de Hipertensão e Risco Cardiovascular do Hospital 
Pedro Hispano, Matosinhos (Director: Dr. José Alberto Silva)

• Unidade de Hipertensão do Hospital Senhora da Oliveira, 
Guimarães (Director: Prof. Jorge Cotter)

OS DOiS PRiMeiROS CentROS PORtUGUeSeS 
De exCelênCiA DA SOCieDADe eUROPeiA 
De HiPeRtenSãO SãO:
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NACIONAIS:

XI Congresso Português 
de Endocrinologia e 61ª 
Reunião Anual da SPEDM
28 a 31 de Janeiro de 2010
Hotel Solverde - Espinho
 

4º Congresso Português 
do AVC
4 a 6 de Fevereiro de 2010
Centro de Congressos Porto 
Palácio Hotel - Porto
 

4º Congresso Português 
de Hipertensão
4 a 7 de Fevereiro de 2010
Tivoli Marinotel - Vilamoura
 

16º Congresso Nacional 
de Medicina Interna
26 a 29 de Maio de 2010
Tivoli Marinotel - Vilamoura
 

XXXI Congresso 
Português de Cardiologia
9 a 12 de Abril de 2010
Centro de Congressos 
de Lisboa - Lisboa

AGENDA 2010

CONgRESSOS NACIONAIS E INtERNACIONAIS 2010
INtERNACIONAIS:

ACC - American College 
of Cardiology 
14 a 16 de Março de 2010
Atlanta - EUA
 

ASH - American Society 
of Hypertension
1 a 4 de Maio de 2010
Nova Iorque - EUA
 

ESH - European Society 
of Hypertension - 18 a 21 de 
Junho de 2010
Oslo - Noruega
 

ESC - European Society 
of Cardiology
 28 Agosto a 1 de Setembro 
de 2010
Estocolmo - Suécia
 

AHA - American Heart 
Association
13 a 17 de Novembro de 2010
Chicago - EUA

ESPINHO

VILAMOURA

LISBOA

ATLANTA

OSLO

ESTOCOLMO

34

naCionais:

Xi Congresso Português 
de endocrinologia e 61ª 
reunião anual da sPedM
28 a 31 de Janeiro de 2010
Hotel Solverde - Espinho
 

4º Congresso Português 
do avC
4 a 6 de Fevereiro de 2010
Centro de Congressos Porto 
Palácio Hotel - Porto
 

4º Congresso Português 
de Hipertensão
4 a 7 de Fevereiro de 2010
Tivoli Marinotel - Vilamoura
 

16º Congresso nacional 
de Medicina interna
26 a 29 de Maio de 2010
Tivoli Marinotel - Vilamoura
 

XXXi Congresso 
Português de Cardiologia
9 a 12 de Abril de 2010
Centro de Congressos 
de Lisboa - Lisboa

38

AGENDA 2010

Congressos naCionais e internaCionais 2010
internaCionais:

aCC - american College 
of Cardiology 
14 a 16 de Março de 2010
Atlanta - EUA
 

asH - american society 
of Hypertension
1 a 4 de Maio de 2010
Nova Iorque - EUA
 

esH - european society 
of Hypertension - 18 a 21 de 
Junho de 2010
Oslo - Noruega
 

esC - european society 
of Cardiology
 28 Agosto a 1 de Setembro 
de 2010
Estocolmo - Suécia
 

aHa - american Heart 
association
13 a 17 de Novembro de 2010
Chicago - EUA

ESPINHO

VILAMOURA

LISBOA

ATLANTA

OSLO

ESTOCOLMO
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