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EDITORIAL

Aqui estamos no número correspondente às 
tradicionais férias de Verão. Um pouco mais 
“magro” do que o habitual mas carregado de 

assuntos de interesse.
Completa-se neste número a publicação das 
comunicações apresentadas no nosso último 
Congresso, faltando só a divulgação através 

desta via dos posters online.
No que se refere aos artigos de fundo um 

particular realce vai para a apresentação de 
um caso clínico que nos coloca perante a 

dicotomia com que somos confrontados não 
raras vezes: entre a hipertensão resistente e 
a secundária a merecer investimento mais 

aprofundado na sua investigação. Em todas 
as revistas médicas a discussão detalhada 

destas histórias clínicas, com apresentação de 
iconografia detalhada, permitindo aferir da 

nossa prática, têm sido dos artigos mais pro-
curados e com maior número de admiradores.

Numa linha paralela se insere o artigo sobre 
a coarctação da aorta. Uma entidade tantas 
vezes esquecida quando se faz a abordagem 
inicial dum hipertenso, particularmente se 

for jovem (no seu conceito mais lato…). Este 
aspecto assume particular importância visto a 

hipertensão ser muitas vezes a manifestação 
inaugural daquela patologia congénita.

Dois artigos de opinião com enorme actua-
lidade e relevância completam este número. 
Um sobre uma nova actualização crítica das 
“linhas de orientação” das Sociedades Euro-

peias na área da hipertensão arterial publicada 
há cerca de meio ano e abordada de forma 

sintética pelo Dr. José Nazaré, realçando os 
seus aspectos principais e linhas condutoras. 
O outro uma breve nota do Prof. Albertino 

Damasceno sobre aspectos demográficos das 
influências psicossociais e étnicas na variação 

circadiária da hipertensão arterial.
Como vemos um número rico em aspectos 
qualitativos para nos acompanhar quer nas 

férias quer nos períodos de leitura que as 
precedem ou se lhe seguem.

Vítor Ramalhinho

ediTORiAL
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RESISTANT PRIMARY HYPER-
TENSION OR SECONDARY 
HYPERTENSION YET TO INVES-
TIGATE?

Cátia Almeida**, Raquel M. Garcia*,  
J. Santos Mendes*, F. Pinto*, L. Martins*,***

** Médica Interna de MGF do Centro de 
Saúde de Santa Maria da Feira, USF Famílias; 
*Serviço de Cardiologia, Hospital São Se-
bastião; *** Faculdade das Ciências da Saúde, 
Universidade Fernando Pessoa

RESUMO
O caso clínico apresentado refere-se a uma 
mulher de 49 anos, caucasiana, casada, com 
história de hipertensão arterial (HTA) conhe-
cida desde os 36 anos de idade, não controlada 
apesar de medicada com vários anti-hiperten-
sores. Foi referenciada à consulta externa de 
Cardiologia pelo seu médico assistente, por 
apresentar HTA resistente ao tratamento e com 
hipocaliemia detectada em análise de rotina.
Após avaliação e realização de exames auxiliares, 
foi possível estabelecer o diagnóstico de hiperal-
dosteronismo primário (HAP). Apesar de ainda 
não ter sido realizada a cintigrafia das supra-
renais com iodo-colesterol para confirmação da 
unilateralidade do adenoma (com tratamento 
cirúrgico potencial), foi possível optimizar a 
terapêutica anti-hipertensora, usando os fárma-
cos mais apropriados a este tipo de patologia, de 
modo a prevenir a morbilidade e mortalidade 
associada ao HAP e reduzir o risco de compli-
cações cardiovasculares.
A resistência aos tratamentos anti-hipertensores 
é uma causa frequente de referenciação à 
consulta hospitalar de Cardiologia. Esse facto 
tem vindo a assumir uma importância crescente, 
uma vez que muitos dos casos classificados 
inicialmente como HTA resistente, após estudo 
posterior, revelam ser hipertensões secundárias. 
É importante estarmos atentos a essa realidade 
e investirmos no despiste de causas secundárias 
da HTA.

AbSTRACT
The case presented refers to a 49 year-old 
woman, Caucasian, married, with a history of 

arterial hypertension (HTA), known since the 
age of 36, uncontrolled despite treatment with 
various antihypertensive drugs. She was refer-
enced to the external consultation of Cardiol-
ogy by her doctor, because she presented HTA 
resistant to treatment, with a hypokalemia 
value detected in routine analysis. 
After evaluation and additional examinations, 
it was possible to establish the diagnosis of 
Primary Aldosteronism (PA). Although she 
has not still gone through a scan adrenal with 
iodine-cholesterol to confirm the unilaterality 
of the adenoma (and consequently potential 
surgical treatment), it was possible to optimize 
antihypertensive therapy using the most ap-
propriate drugs to this type of pathology and 
thus preventing the morbidity and mortality 
associated with PA and reducing the risk of 
cardiovascular complications.
Resistance to antihypertensive agents is a 
frequent cause of reference to cardiology 
consultation in the hospital. This has been 
assuming an increasing importance since many 
of the cases classified initially as resistant HTA, 

after further study, were found to be secondary 
HTA. It is important to be attentive to this 
reality and invest in screening the secondary 
causes of HTA.

INTRODUçãO
O termo Hiperaldosteronismo primário 
(HAP) reúne um leque de patologias em que a 
produção de aldosterona é inapropriadamente 
elevada, independente do sistema renina-an-
giotensina (Figura 1) e não alterada pelo controlo 
da ingestão salina. Essa produção inapropriada 
causa supressão da renina plasmática, hiper-
tensão arterial (HTA), retenção inapropriada 
de sódio, excreção aumentada de potássio e 
hidrogénio e lesão cardiovascular.
O HAP tem uma prevalência de 5 a 13% entre 
os hipertensos(3), sendo assim a forma mais 
frequente de HTA secundária. É mais vulgar 
no sexo feminino, manifestando-se geralmente 
entre os 30 e 50 anos de idade(1). Tem habitu-
almente um quadro clínico pouco expressivo 
com HTA refractária aos anti-hipertensores 
mais comuns, não se associando geralmente à 
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presença de edemas periféricos. Pode causar al-
calose metabólica e hipocaliemia acompanhada 
ou não de sintomas inespecíficos (fraqueza, 
dor muscular, polidipsia, poliúria, noctúria e 
parestesias). A hipocaliemia ocorre em 9 a 37% 
dos casos(2) , manifestando-se geralmente nos 
casos mais severos.
Existem vários subtipos de HAP(1): a hiper-
plasia bilateral idiopática é o subtipo mais 
frequente, representando 60% dos casos; o 
adenoma produtor de aldosterona está presente 
em 35% dos casos; mais raros são a hiperpla-
sia unilateral idiopática (2%), o carcinoma da 
supra-renal produtor de aldosterona (<1%) e o 
hiperaldosteronismo primário familiar (<1%). 
Doentes com HAP têm maior morbilidade 
e mortalidade cardiovascular do que doentes 
com hipertensão essencial emparelhados para o 
sexo, idade e grau de HTA. No entanto, existem 
tratamentos específicos capazes de melhorar 
o impacto da doença. Nesse sentido, torna-se 
essencial investir no diagnóstico desta pato-
logia, principalmente nos grupos conhecidos 
de elevada prevalência de HAP(2), que são os 
doentes com:

• HTA grau II (>160-179/100-109mmHg) 
e  HTA grau III (>180/110mmHg)
• HTA refractária (>140/90mmHg com 3 
classes de anti-hipertensores optimizados)
• HTA com hipocaliemia espontânea 
ou induzida pelos diuréticos
• HTA com incidentaloma adrenal
• HTA com história familiar de início precoce 
de HTA ou AVC em <40 anos
• Familiar em 1ºgrau de doente com HAP

CASO CLíNICO
I.A.F.C., sexo feminino, 49 anos, caucasiana, 
casada, costureira, residente em Oliveira de 
Azemeis. Teve quatro gestações com 4 partos 
eutócicos que decorreram sem intercorrên-
cias. Está na menopausa desde os 46 anos de 
idade. Tem nos seus antecedentes pessoais 
uma história de dislipidémia medicada com 
sinvastatina 20mg/dia e hipertensão arterial 
conhecida desde os 36 anos, não controlada 
apesar de medicada com losartan 50mg/dia, 
hidroclorotiazida 12,5mg/dia e lercanidipina 
10mg/dia. Não apresenta antecedentes fami-
liares relevantes.
Foi referenciada à consulta externa de Cardio-

logia pelo seu médico assistente por apresentar 
HTA resistente e hipocaliemia detectada em 
análise de rotina. 

Na primeira consulta (07/07/09), referiu 
queixas de palpitações de predomínio nocturno, 
de curta duração (<1min.). Negava fraqueza 
muscular, caimbras, parestesias, poliúria ou 
outro tipo de sintomatologia. Ao exame 
objectivo, apresentava um bom aspecto geral, 
com um IMC de 32,5kg/m2 (peso 75kg, Altura 
152cm). O perímetro abdominal media 95cm. 
Apresentava valores de PA de 182/116mmHg, 
sobreponíveis em ambos os membros superi-
ores (HTA grau III). À auscultação cardíaca 
apresentava um sopro sistólico curto grau II/VI 
e a auscultação pulmonar não revelou alterações 
relevantes. Não apresentava edemas periféricos.
Trazia estudo analítico de 24/01/09 que 
mostrava hipocaliemia de 2,9mEq/l e microal-
buminúria de 75mg/24h. Apresentava valores de 
ureia e creatinina normais e alterações dos valores 
lipídicos (Colesterol Total 222mg/dL, Colesterol 
HDL 55mg/dL, Colesterol LDL 151mg/dL). Era 
portadora de um relatório de um ecocardiograma 
(14/03/09) que mostrava dilatação moderada da 
aurícula esquerda (48mm), hipertrofia ventricular 
esquerda moderada, insuficiência mitral ligeira a 
moderada e função ventricular esquerda normal. 
O relatório não fazia referência à função diastólica.
Na primeira consulta estabeleceram-se os 
diagnósticos de HTA grau III, hipocaliemia e 
dislipidemia. Foi proposto à doente seguir uma 
dieta hipossalina, com restrição de gorduras e a 
medicação foi alterada para bisoprolol 5mg/dia, 
telmisartan 80mg/dia + hidroclorotiazida 12,5mg/
dia, lercanidipina 10mg/dia e sinvastatina 20mg/
dia.

Foi remarcada consulta para o mês seguinte 
com realização dos seguintes exames auxiliares 
de diagnóstico:

• Holter para investigação das palpitações 
referidas na primeira consulta que se revelou 
normal, sem arritmias durante todo o registo, 
sendo que a doente esteve assintomática du-
rante a gravação. 

• Estudo analítico com potássio (2,8mEq/L) e 
microalbuminúria (29,6mg/24h)

• Electrocardiograma: Bradicardia sinusal 
51bpm com alterações de repolarização ven-
tricular sugestivas de sobrecarga (figura 2)

• Velocidade Onda de Pulso: 11,7m/s (próxima 
do limite superior do normal, mostrando já 
algum aumento da rigidez arterial) 

• Eco-doppler Renal: “Rins de normal topogra-
fia e dimensões (RD 12cm; RE 10,3cm). À 
direita, fluxo normal da artéria renal. À es-
querda, turbulência e aceleração das velocidades 
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do fluxo na origem, sugestivo de estenose 
na origem da artéria renal esquerda”.

• TAC Abdominal: “Glândula supra-renal es-
querda com nódulo, bem delimitado, hipodenso 
e hipocaptante, com cerca de 2cm de diâmetro, 
com características de benignidade.” (Figura 3)

Face a estes resultados, a hipótese diagnóstica 
mais provável estabelecida na segunda consulta 
foi a de hiperaldosteronismo primário vs. 
hipertensão arterial secundária a estenose da 
artéria renal.

Para estudo da estenose da artéria renal foi 
pedida uma angio-ressonância magnética 
abdominal que revelou: “Adenoma supra-renal 
esquerdo com 2cm de diâmetro. Supra-renal 
direita ligeiramente globosa, mas sem nodulari-
dades. Estenose focal da artéria renal esquerda a 
cerca de 0,5cm após a sua emergência, condicio-
nando 50% de redução de calibre nesse ponto”. 
Foi assim descartada a hipótese de HTA 
secundária a estenose da artéria renal, uma vez 
que a estenose não era significativa. (Figura 4)

A medição da relação Aldosterona /Renina 
Plasmática, realizada em condições optimizadas 
(colheita na posição sentada, após 4 horas de 
repouso, sem restrição salina prévia, após cor-
recção dos níveis séricos de potássio e 3 sema-
nas após suspensão do bisoprolol, lercanidipina, 
telmisartan e hidroclorotiazida) foi de 45,5, 
sendo sugestiva de HAP.
Realizou ainda, para confirmação diagnóstica, a 

prova do captopril que foi positiva com valores 
de aldosterona plasmática a manterem-se > 
15ng/dL (21ng/dL) 1h após a administração de 
75mg de captopril.

Desta forma, foi confirmada a hipótese de HTA 
secundária a HAP. Procedeu-se à alteração da 
terapêutica anti-hipertensora, ficando a doente 
medicada com espironolactona 25mg, lercani-
dipina 10mg e telmisartan 80mg. Apresentou 
na consulta seguinte valores tensionais controla-
dos com PA média de 138/82mmHg (Moni-
torização Ambulatória de Pressão Arterial de 
24h) e potássio sérico de 3,2mmol/L. 

Neste momento, a doente aguarda a próxima 

consulta de seguimento e a realização da Cinti-
grafia com Iodo-Colesterol para confirmação da 
unilateralidade do adenoma e assim, potencial 
tratamento cirúrgico. 

DISCUSSãO/CONCLUSãO
Estima-se que a prevalência da HTA em Portu-
gal ronda os 42%, sendo provavelmente o factor 
de risco mais importante no aparecimento da 
doença cardio e cerebrovascular do país(1). Uma 

causa secundária de hipertensão é encontrada 
em 5 a 10% dos doentes submetidos a uma 
investigação etiológica da doença(4), sendo que 
o hiperaldosteronismo primário está presente 
em 5 a 13% dos hipertensos. Nesse contexto, 
é de esperar que cerca de 160000 portugueses 
tenham HAP. Este tipo de HTA secundária 
é uma patologia clínica e fisiologicamente 
diferente, cujo risco acrescido de morbilidade e 
mortalidade justificam uma postura clínica de 
rastreio diagnóstico mais agressiva(1).

O percurso diagnóstico (Figura 5) inicia-se com 
a medição da relação Aldosterona/Renina 
Plamática. Este teste apresenta uma grande 
variabilidade nos valores de “cutoffs” utilizados 

(20 a 100), mas a maioria dos estudos aponta 
para valores entre 20-40. 
Apesar do risco de falsos positivos e negativos, 
devido à influência de vários factores como 
entre outros, os fármacos em uso, a presença 
de insuficiência renal crónica, a gravidez, a 
alimentação e outros, esta mantém-se a forma 
mais simples de realizar os rastreios em ambu-
latório, quando respeitados os aspectos técnicos 
de colheita (normalização dos valores de potás-
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sio antes da colheita, dieta prévia sem restrição 
salina, eliminação de fármacos ou agentes que 
possam influenciar os valores, pelo menos 4 
semanas antes da colheita, colheita do sangue 
a meio da manhã, 2 horas após o doente ter 
acordado e após 5-15min na posição sentada).

Para confirmação diagnóstica, é geralmente 
usada uma das quatro provas seguintes:

• Prova de sobrecarga salina: consiste no con-
sumo de dieta com elevado teor de sal durante 
3 dias. A supressão incompleta dos valores de 
aldosterona urinária para níveis > 10µg/dia ao 3º 
dia é indicadora de HAP. É um teste relativa-
mente simples mas dependente da adesão e co-
laboração do doente. Está contra-indicada nos 
doentes com HTA severamente descontrolada, 
insuf. renal ou insuf. cardíaca e hipocaliemia.

• Prova de sobrecarga salina endovenosa: da 
mesma forma, consiste na determinação da 
aldosterona plasmática antes e depois da infusão 
de soro fisiológico. A supressão incompleta dos 
valores de aldosterona para níveis > 5ng/dL no 
fim da prova sugere HAP. Apresenta as mesmas 
contra-indicações da prova anterior.

• Prova de supressão com Fludrocortisona: 
consiste na determinação da concentração de 
aldosterona plasmática antes e depois da admi-
nistração oral de 0,1ng de acetato de fludro-
cortisona cada 6h durante 4 dias e de 1,75g de 
NaCl cada 8horas. A supressão incompleta dos 
valores de aldosterona para níveis > 6ng/dL ao 
4º dia sugere HAP. Apesar de apresentar uma 
alta especificidade, é pouco utilizada por causa 
da necessidade de internamento hospitalar 
durante os 4 dias do estudo.

• Prova do Captopril: consiste na determinação 
da resposta da aldosterona à administração de 
captopril. A supressão incompleta dos valores 
de aldosterona para níveis > 15ng/dL, ou então 
com reduções < a 30% do valor inicial, 90 a 
120min após a toma de captopril é indicadora 
de HAP.

Após confirmação diagnóstica, e apenas nos 
doentes que não apresentem contra-indicações 
e estejam dispostos a ser submetidos a cirurgia, 
o passo seguinte é o estudo para diferenciação 

do subtipo de HAP. Para esse fim podem ser 
usados os seguintes exames:

• Cateterismo das veias supra-renais: é o 
exame “Gold-standard”. Consiste nas colheitas 
sequenciais de aldosterona e cortisol nas veias 
supra-renais. Actualmente não é realizado em 
Portugal. Trata-se de um procedimento invasivo 
e caro mas apresenta sensibilidade de 95% e 
especificidade de 100%.

• Tomografia Axial Computorizada Adrenal: 
Enquanto o Adenoma produtor de aldosterona 
aparece geralmente como um pequeno nódulo 
hipodenso (<2cm), a Hiperplasia bilateral 
idiopática, por sua vez, não mostra geralmente 
alterações de relevo. A ressonância magnética 
não apresenta vantagens relativamente a este 
exame.

• Cintigrafia das supra-renais com Iodo-
colesterol: a sensibilidade do teste depende do 
tamanho do adenoma (baixa resolução para 
micronódulos<1,5cm de diâmetro). Uma capta-
ção nas supra-renais registada nos 5 primeiros 
dias após a administração do produto, sugere a 
presença de uma lesão funcionante, responsável 
pelo HAP. O problema deste exame é a dificul-
dade na obtenção do traçador.

No caso do doente apresentar uma forma 
unilateral de HAP, deve ser proposto para trata-
mento cirúrgico (adrenalectomia laparoscópica), 
uma vez que apresenta potencial de cura. 
Nos doentes em que está posta de parte a opção 
cirúrgica (por contra-indicação ou por opção do 
doente), ou nos doentes que apresentam formas 
bilaterais de HAP, o uso de antagonistas dos re-
ceptores mineralocorticóides (espironolactona e 
eplenerona) é a opção terapêutica mais correcta. 
A apresentação deste caso clínico teve como 
propósito relembrar a importância de investir 
no despiste de uma causa primária quando 
estamos perante um doente com HTA, princi-
palmente quando este se enquadra nos grupos 
de risco referidos anteriormente. 
Os estudos realizados apontam para prevalên-
cias que estão bem acima dos casos realmente 
diagnosticados, reflectindo provavelmente o 
facto de muitas causas primárias de HTA ainda 
estarem por estudar. 
É importante investirmos mais no diagnós-

tico destes casos, dando maior importância 
à história e indícios clínicos, confirmando a 
suspeita através dos exames auxiliares de dia-
gnóstico de que dispomos.

Correspondência para:
Cátia Almeida
USF Famílias – Rua Infantário, 276 – 4535-068 
Lourosa 
Tel: 227443057
E-mail: catimed@portugalmail.com
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ReSUMo:
A coarctação da aorta é uma cardiopatia 
congénita que consiste numa constricção da 
aorta, geralmente localizada na região do canal 
arterial. Pode ainda associar-se a malformações 
cardíacas ou extracardíacas, pelo que a idade e 
forma de apresentação são variáveis. As mani-
festações clínicas no adulto relacionam-se com 
a hipertensão arterial a montante da coarctação, 
com a hipoperfusão a jusante e com anoma-
lias ou complicações associadas. Os exames 
complementares que permitem estabelecer o 
diagnóstico em adultos são a ecocardiografia 
transesofágica, a angiografia de subtracção digi-
tal, a angio-TC e a angio-RMN. O prognóstico 
sem terapêutica adequada é sombrio, com 

uma sobrevida média de 35 anos. A terapêu-
tica é essencialmente cirúrgica e, nos casos de 
coarctação com repercussões hemodinâmicas 
significativas, aumenta consideravelmente a so-
brevida. Esta deve ser instituída precocemente, 
uma vez que a persistência ou recorrência de 
hipertensão aumenta com a idade em que o 
doente é submetido à cirurgia. 

ABStRACt:
Coarctation of the aorta is a congenital heart 
defect which consists of a stenosis of aorta, typ-
ically located in the region of ductus arteriosus. 
It is often associated with cardiac or extrac-
ardiac malformations, at that age and form of 
presentation may vary. The clinical manifesta-
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tions in adults relate to hypertension upstream 
of the coarctation, downstream hypoperfusion 
and associated anomalies or complications. In 
adults, the complementary diagnosis includes 
transesophagic echocardiography, digital sub-
traction angiography, Angio-CT and Angio-
MRI. The prognosis without adequate therapy 
is somber, with a survivable average of 35 years. 
The therapy is mainly surgical and, in cases 
of significant hemodynamic repercussions, 
significantly increases the survival. This must be 
established early, since the persistence or recur-
rence of hypertension increases with the age at 
which the patient undergoes surgery. 

INtRoDUção:
A coarctação da aorta é uma cardiopatia con-
génita que consiste numa constricção do lúmen 
da artéria e ocorre em cerca de 1 em cada 1.200 
nados-vivos.1 De entre as cardiopatias congéni-
tas, é a quarta mais frequente, correspondendo a 
7,5% do total.2

DeSeNvoLvIMeNto:
A coarctação da aorta pode surgir em qualquer 
segmento da artéria, sendo localizada em 
mais de 95% dos casos no segmento distal à 
emergência da artéria subclávia esquerda, na 
região do canal arterial.3 Tem predominância no 
sexo masculino de 2:1.4 A malformação vascular 
consiste numa invaginação da parede para o 
lúmen da artéria, geralmente na sua parede 
posterior. Histologicamente, observa-se uma 
lesão da íntima e média, constituída por papilas 
espessadas. Podem ainda observar-se pseudo-
cistos preenchidos por mucina, hiperplasia da 
íntima, células em apoptose e disrupção da 
lâmina elástica.5 Esta lesão está geralmente em 
continuidade com o canal arterial e contém 
tecido de origem ductal.6
A fisiopatologia da coarctação, em termos 
embriológicos, ainda não é bem compreendida. 
Foram propostas duas teorias explicativas. Uma 
delas, a teoria do tecido ductal, defende que a 
coarctação se deve à migração inapropriada de 
células musculares lisas do canal arterial para 
a parede da aorta, que se contraem quando se 
dá o seu encerramento fisiológico, resultando 
numa constrição arterial. A seu favor, temos 
que histologicamente se verifica a presença de 
células provenientes do canal arterial ao nível 
da coarctação e ainda que, em casos em que 

a coarctação se associa a persistência do canal 
arterial, o desenvolvimento da coarctação ocorre 
a par do encerramento desse mesmo canal, após 
o nascimento. No entanto, contra esta teoria 
temos que a coarctação pode surgir em qualquer 
segmento da aorta e não apenas na região peri-
ductal.6
Uma segunda teoria, a teoria hemodinâmica, 
defende que a coarctação é consequência de 
uma alteração do fluxo sanguíneo fetal, no caso 
de uma alteração dinâmica ou estrutural que 
diminua o volume de sangue proveniente do 
ventrículo esquerdo para o arco aórtico. Deste 
modo, o fluxo proveniente do canal arterial 
divide-se numa fracção ascendente e numa 
descendente, que flui em sentido proximal, e a 
coarctação surge como resultado desta «bifur-
cação».6
Estão descritas várias formas de classificação da 
coarctação. De acordo com a idade de apre-
sentação do quadro clínico, pode dividir-se em 
coarctação de tipo infantil ou de tipo adulto, 
apresentando a última as primeiras manifesta-
ções a partir da adolescência.6 Cerca de 20% dos 
casos observados na Mayo Clinic num período 
de vinte anos só foi diagnosticada na adolescên-
cia e no início da idade adulta.3
Como alternativa temos a divisão em coarcta-
ção simples ou complexa, consoante a ausência 
ou presença de anomalias cardíacas associadas, 
respectivamente, apresentando a de tipo simples 
um quadro clínico mais ligeiro e tardio. As 
malformações cardíacas mais frequentemente 
associadas à coarctação complexa são a válvula 
aórtica bicúspide (em 25 a 50% dos casos), 
comunicação interventricular, a estenose aórtica 
sub-valvular ou valvular, alterações na válvula 
mitral. 3,7 Para além disso, podem associar-se 
alterações extra-cardíacas a ambos os tipos, no-
meadamente aneurismas saculares do polígono 
de Willis e desenvolvimento de circulação 
colateral. Esta patologia pode ainda surgir no 
contexto de anomalias cromossómicas, como 
por exemplo a Síndrome de Turner, associada a 
coarctação da aorta em 35% dos casos.8,9

As manifestações clínicas dependem não só 
da gravidade e localização da estenose, como 
também da existência ou não de anomalias 
associadas.
No caso de uma estenose grave, com reper-
cussões hemodinâmicas muito significativas ou 
associada a malformações cardíacas impor-

tantes, as manifestações clínicas podem ocorrer 
nas primeiras horas de vida, após o encerramen-
to do canal arterial. Estas incluem insuficiência 
cardíaca congestiva, insuficiência renal, acidose 
metabólica grave e, finalmente, choque. A 
manutenção da permeabilidade do canal arterial 
e, desta forma, de um shunt direito-esquerdo, 
é imprescindível para diminuir a congestão 
pulmonar e restabelecer o fluxo sanguíneo renal. 
Como consequência da irrigação da metade in-
ferior essencialmente à custa de sangue venoso, 
surge cianose limitada aos membros inferiores 
(«cianose diferencial»).6 
A coarctação da aorta pode permanecer assin-
tomática até ao início da idade adulta, principal-
mente na ausência de malformações cardíacas 
significativas. Os sintomas mais frequentes do 
tipo adulto são relacionados, por um lado, com 
a hipertensão arterial na metade superior do 
corpo (cefaleias, visão turva, epistáxis) e, por 
outro, com a hipoperfusão da metade inferior 
(arrefecimento das extremidades, claudicação 
intermitente ou fadiga dos membros inferi-
ores).8  Podem também verificar-se sintomas 
relacionados com malformações associadas ou 
com a ocorrência de complicações, estas últimas 
mencionadas adiante.  
Ao exame objectivo, as alterações mais 
frequentemente encontradas no adulto são 
hipertensão arterial e sopros. A hipertensão é 
geralmente à custa do componente sistólico 
e verifica-se um gradiente de pressão entre o 
membro superior direito e os membros inferi-
ores. Os valores registados no membro superior 
esquerdo dependem da localização da estenose, 
sendo geralmente equiparáveis aos do lado 
direito.6 Um sinal extremamente importante 
para o diagnóstico é a diminuição da amplitude 
e atraso nos pulsos dos membros inferiores. 
No entanto, o desenvolvimento de circulação 
colateral pode atenuar estas alterações.8
Há três teorias principais para explicar a 
existência de hipertensão: a teoria mecânica, 
a mais antiga, que responsabiliza a elevada 
impedância à ejecção do ventrículo esquerdo 
pela elevação da pressão arterial no território 
proximal à coartação; a teoria neurogénica, 
que refere como causa um reajustamento dos 
baroreceptores do arco aórtico, que imporá 
um aumento da pressão para um adequado 
fluxo sanguíneo abaixo da constrição, e a teoria 
hoje em dia mais aceite, que refere alterações 
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semelhantes às da estenose da artéria renal, com 
diminuição da perfusão renal e estimulação do 
sistema renina-angiotensina-aldosterona.2
Os sopros podem relacionar-se com a coarcta-
ção per se (sopros pansistólicos ou contínuos na 
região interescapular), com a circulação colateral 
(de natureza contínua, sobre a parede torácica 
antero-lateral) ou com malformações cardíacas 
concomitantes.6 

A hipertrofia ventricular esquerda com ou 
sem progressão para insuficiência cardíaca, as 
hemorragias do sistema nervoso central se-
cundárias a rupturas de aneurismas do polígono 
de Willis e os aneurismas pós-estenóticos são 
complicações frequentes da coarctação da aorta 
não corrigida na idade adulta.8 Os aneurismas 
cerebrais afectam cerca de 10% dos indivíduos 
adultos com coarctação da aorta.10 
Na radiografia simples de tórax, a existência de 
entalhes no bordo inferior da parte posterior 
das costelas é altamente específico desta pato-
logia e resulta da erosão provocada por artérias 
intercostais dilatadas e tortuosas, por onde 
ocorre circulação colateral. Outro achado típico 
é o chamado «sinal do 3», constituído pelas 
silhuetas da artéria subclávia esquerda dilatada 
(curvatura superior) e da dilatação pós-estenóti-
ca (curvatura inferior). Pode ainda observar-se 
um alargamento das silhuetas do ventrículo e 
aurícula esquerdas.6,8

O ECG no adulto pode apresentar alterações 
inespecíficas, que incluem hipertrofia da 
aurícula e ventrículo esquerdos e fibrilhação 
auricular, como consequência da hipertensão 
arterial de longa duração.8
O Ecocardiograma transtorácico muito 
dificilmente permite visualizar a coarctação em 
adultos. No entanto, permite despistar outras 
malformações cardíacas tais como a válvula aór-
tica bicúspide e, quando associado a Doppler a 
cores, caracterizar alterações sugestivas no fluxo 
sanguíneo da aorta, nomeadamente aumento 
da velocidade do fluxo na aorta descendente na 
incidência supra-esternal. A velocidade sistólica 
máxima permite ainda fazer uma estimativa do 
gradiente de pressão através da coarctação.8
O diagnóstico da coarctação da aorta no adulto 
pode ser estabelecido por ecocardiografia 
transesofágica (ETE), angiografia de subtracção 
digital (ASD), tomografia computorizada (TC) 
e ressonância magnética (RM). 
No que diz respeito ao cateterismo cardíaco, 

a sua aplicação nesta patologia limita-se 
praticamente à realização de coronariografia na 
suspeita de doença coronária. A aortografia com 
propósito diagnóstico tem actualmente muito 
pouca utilidade.8
A ETE, para além de invasiva, é uma técnica 
operador-dependente. A TC, da mesma forma 
que a RM, permite caracterizar a localiza-
ção, grau de estenose, a estrutura da aorta a 
montante e a jusante da lesão e vasos cola-
terais, bem como complicações da coarctação e 
procedimentos terapêuticos. No entanto, a TC 
(tal como a ASD) tem como desvantagem a 
utilização de contrastes iodados e de radiação 
ionizante.9, 11

A RM, por outro lado, apresenta várias 
vantagens relativamente às técnicas anteriores, 
nomeadamente o facto de ser menos depen-
dente do operador, a possibilidade de obtenção 
de imagens multiplanares, não submeter o 
paciente a radiação ionizante e a possibilidade 
de efectuar estudos quantitativos de fluxo. Para 
além disso, as dimensões aórticas na angiografia 
correlacionam-se melhor com as estimadas por 
técnicas de RM do que por ETE.9,11  
A terapêutica da coarctação da aorta em 
adultos é essencialmente cirúrgica. A terapêu-
tica médica tem como objectivo o controlo da 
hipertensão, sendo que os fármacos de primeira 
linha são os β-bloqueantes, IECA e ARA.12

Existem várias modalidades de tratamento 
cirúrgico, nomeadamente a intervenção cirúr-
gica ou a angioplastia com ou sem colocação 
de stent. De uma forma geral, a intervenção 
cirúrgica é o procedimento recomendado para 
a maioria das coarctações primárias, sendo os 
critérios para a sua execução a existência de um 
gradiente de pressão sistólica igual ou supe-
rior a 20mmHg ao nível da coarctação ou, na 
ausência de um gradiente tão elevado, evidência 
imagiológica anatómica de coarctação signifi-
cativa com evidência radiológica de circulação 
colateral significativa.12

As intervenções percutâneas podem ser uma al-
ternativa aceitável em casos de coarctação recor-
rente, sendo o procedimento recomendado no 
caso de coarctações discretas, com um gradiente 
sistólico de, no mínimo, 20mmHg. No entanto, 
é desaconselhada em coarctações extensas, 
tortuosas ou acompanhadas de hipoplasia do 
arco aórtico. Nestas situações deve ser efectuada 
nova intervenção cirúrgica.12

Em coarctações primárias localizadas e discre-
tas, as intervenções percutâneas podem também 
ser alternativas aceitáveis.12 No entanto, a sua 
aplicação na coarctação primária é controversa, 
uma vez que, de acordo com alguns estudos, 
acarreta uma maior incidência de complicações 
que a cirurgia convencional, nomeadamente 
ruptura e dissecção da aorta, formação de aneu-
rismas e re-estenose pós-cirúrgica.13

Os doentes com coarctação da aorta, corrigida 
ou não, devem ser submetidos a um segui-
mento cardiológico por toda a vida. Os doentes 
submetidos a correcção da coarctação devem 
ter um seguimento no mínimo anual e efectuar 
exames de imagem da aorta torácica seriados, 
que deverão incluir RMN ou TC com uma 
frequência mínima de uma vez a cada cinco 
anos. Todos os doentes devem, ainda, ser obser-
vados no sentido de despistar o aparecimento 
ou reaparecimento de hipertensão arterial 
em repouso ou induzida pelo exercício físico. 
Qualquer grau de hipertensão, após excluir-se 
recoarctacção, deverá ser pronta e agressiva-
mente tratada, dado que muitas das eventuais 
complicações cardiovasculares futuras poderão 
ser secundárias à elevação tensional.12

Globalmente, o prognóstico da coarctação da 
aorta na ausência de tratamento é muito reser-
vado. Estudos de autópsias demonstraram que 
50% dos doentes morre antes dos 30 anos, 75% 
antes dos 50 anos e 90% antes dos 60.8 Outras 
séries indicam que a esperança média de vida 
é de cerca de 35 anos de idade, a sobrevivência 
aos 46 anos de 25% e as causas de morte mais 
frequentes a insuficiência cardíaca congestiva 
(25,5%), ruptura da aorta (21%), complicações 
de endocardite infecciosa (18%) e hemorragia 
intracraniana (11,5%).4 A cirurgia na infância 
melhora substancialmente o prognóstico, com 
taxas de sobrevivência de 81% 24 anos após a 
realização da cirurgia, e de 73% 44 anos depois.9
O paciente com coarctação da aorta permanece 
susceptível ao desenvolvimento de complicações 
tardias, mesmo após a correcção cirúrgica. É 
comum o desenvolvimento de aterosclerose 
prematura no território do segmento aórtico a 
montante da coarctação, aneurismas dos vasos 
colaterais do mesmo segmento, re-estenose, 
aneurisma aórtico e doença valvular aórtica.9 
A hipertensão arterial permanece ou reincide 
em cerca de 25% dos doentes submetidos 
a intervenção cirúrgica para reparação da 
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coarctação.14 Numa das séries com “follow- up” 
prolongado, só 32% dos doentes permaneceram 
normotensos ao fim de 30 anos.15 A incidência 
de hipertensão aumenta com a idade em que 
o doente é submetido à cirurgia e relaciona-se 
com vários mecanismos, incluindo anomalias 
vasculares no leito a montante da coarctação, 
disfunção dos mecanismos reguladores da 
pressão arterial e rigidez ventricular. Assim a va-
sodilatação arterial, tanto dependente do fluxo 
sanguíneo como mediada pelo óxido nítrico, 
encontra-se comprometida nos doentes após 
correcção cirúrgica, sendo que estes achados 
se encontram presentes mesmo em indivíduos 
normotensos. Por outro lado, verifica-se uma 
ampliação da vasoconstrição mediada pelas 
catecolaminas e outros vasoconstritores e da 
rigidez da parede arterial, o que se traduz num 
aumento da velocidade da onda de pulso e 
consequente aumento da pressão sistólica pela 
maior precocidade das ondas reflectidas atin-
girem a circulação central.16 

No que diz respeito aos mecanismos fisiológi-
cos de controlo da pressão arterial, verifica-se 
aumento da resposta à activação do sistema 
renina-angiotensina-aldosterona, hiper-activi-
dade simpática, e disfunção do baro-reflexo. 17

Outros estudos demonstraram também o papel 
da rigidez do ventrículo esquerdo na fisiopato-
logia da hipertensão arterial nestes indivíduos, 
pelas alterações das suas características estru-
turais. Por outro lado, é igualmente referido 
o  aumento da contractilidade, sendo que, por 
exemplo, a resposta exacerbada à estimulação 
β-adrenérgica pode ser particularmente im-
portante na hipertensão associada ao exercício 
físico. 17,18 

CoNCLUSão:
A coarctação da aorta é uma patologia congé-
nita cujo prognóstico melhora extraordinaria-
mente com a instituição de terapêutica precoce, 
o que torna fundamental um alto nível de 
suspeita por parte do clínico, principalmente na 
presença de hipertensão arterial num indivíduo 
jovem. Achados clínicos, em conjunto com 
exames complementares adequados, permitem 
estabelecer o diagnóstico e, desta forma, actuar 
atempadamente.

13JULHo / AGoSto 2010

BIBLIOGRAFIA
1. Mitchell I. M. and Pollock J.C. Coarcta-
tion of the aorta and post-stenotic aneurysm 
formation. British Heart Journal. 1990;64: 
332-3.

2. Rocchini A.P. Coarctation of the aorta. 
In: Izzo JL, Sica DA, Black HR editors 
Hypertension Primer, 4thEdition, 2008. 
Philadelphia: Lippincott Wilkins; 166-168.

3.Fuster V. et al.Congenital Heart Disease in 
Adults. In: Hurst’s The Heart, 11th Edition, 
2004. New York: Mc Graw Hill; 1866-68.

4. Aboulhosn J., Child, J.S. Left Ventricular 
Outflow Obstruction - Subaortic Stenosis, 
Bicuspid Aortic Valve, Supravalvar Aortic 
Stenosis,and Coarctation of the Aorta. Cir-
culation. 2006;114:2412–2422.

5. Vuković I., Lacković V., Todorivić V., 
Kanjuh V., Ilić S. Cytohistologic and immu-
nohistochemical characteristics of the aortic 
intima and media in coarctation of the aorta 
of the adult type. Srpski arhiv za celokupno 
lekarstvo. 2004 Oct;132 Suppl 1:66-71.

6. Ohkubo M. and Ino T. Coarctation of the 
aorta. In: Cardiology, 2nd Edition, 2004. 
London: Mosby; 1391-6.

7. Vajnar J. Chest pain and an abnormal 
ECG in a young woman. Journal of the 
American Academy of Physician Assistants. 
2008;21(7): 64-6.

8. Crawford, M. H. and Foster E. Congeni-
tal Heart Disease in Adults. In: Current 
Diagnosis & Treatment in Cardiology, 2nd 
Edition, 2002. Scottsdale: Lange; 417-20.

9. Popelová J., Oechslin E., Kaemmerer H. 
and Sutton M. Coarctation of the aorta. In: 
Congenital Heart Disease in Adults, 2008. 
London: Informa Healthcare; 51-59.

10. Connoly H., Huston J. III, Brown R. 
Jr., Warnes C., Ammash N. and Tajik A. 

Intracranial Aneurysms in Patients With 
Coarctation of the Aorta: A Prospective 
Magnetic Resonance Angiographic Study 
of 100 Patients. Mayo Clinic Proceedings. 
2003;78:1491-1499.

11. Secchi F., Iozzelli A., Papini, G.D.E., 
Aliprandi A., Di Leo G., Sardanelli F. MR 
imaging of aortic coarctation. La Radiologia 
Medica. 2009;114:524–537.

12. Warnes, C.A., et al. ACC/AHA 2008 
Guidelines for the Management of Adults 
With Congenital Heart Disease. Circula-
tion. 2008;118:e714-e833.

13. Inglessis I., Landzberg, M.J. In-
terventional Catheterization in Adult 
Congenital Heart Disease. Circulation. 
2007;115:1622-1633.

14. Cohen M., Fuster V., Steele, P.M., 
Driscoll D., McGoon, D.C. Coarctation of 
the aorta: Long-term follow-up and predic-
tion of outcome after surgical correction. 
Circulation. 1989;80:840–845.

15. Presbitero P. et al. Long term re-
sults(15-30 years)of surgical repair of 
aortic coarctation. British Heart Journal. 
1987;57:462-467.

16. De Divitiis M. et al. Vascular dysfunc-
tion after repair of coarctation of the aorta: 
impact of early surgery. Circulation. 2001; 
104(suppl 1):I165–170.

17. Gardiner H et al. Arterial reactivity 
is significantly impaired in normoten-
sive young adults after successful repair of 
aortic coarctation in childhood. Circulation. 
1994;89:1745–1750.

18. Senzaki H. et al. Ventricular–Vascular 
Stiffening in Patients With Repaired 
Coarctation of Aorta. Circulation. 
2008;118:S191-S198.

Artigo revisao.indd   13 10/08/01   21:48:27



Dr. José Nazaré
Chefe de serviço de Cardiologia do Hospi-
tal Egas Moniz (CHLO)

As últimas guidelines da Sociedade Euro-
peia de Hipertensão (European Society of 
Hypertension – ESH) foram publicadas 
em Novembro de 2007. Desde então, foram 
aparecendo vários estudos e algumas meta-
análises. Alguns desses estudos reforçaram 
o que estava preconizado nas anteriores 
recomendações, mas, outros, levaram a con-
clusões que as contradizem. Certas ilações da 
maioria desses grandes estudos permitiram 
que algumas dúvidas ficassem esclarecidas.
Por isso, impunha-se uma reavaliação, em 
função da evidência entretanto exposta 

e publicada. Esta é, objectivamente, uma 
análise das publicações mais relevantes dos 
últimos dois anos e um degrau intermédio 
entre as guidelines de 2007 e a 3.ª versão 
das mesmas, que se prevê vir a ser publicada 
num futuro próximo.
As mais importantes conclusões estão 
realçadas em nove caixas, em que se enu-
meram as principais divergências entre o que 
estava publicado e o que parece mais lógico 
e apropriado em função dos estudos mais 
importantes. A primeira caixa introduz todos 
os pontos que vão ser analisados: avaliação 
das lesões subclínicas dos órgãos-alvo e 
tratamento nas suas mais variadas vertentes 
(generalidades, estratégias, abordagem das 
situações especiais e análise do tratamento 

dos factores de risco associados). Nas outras 
caixas, realçam-se alguns pontos que mere-
cem maior destaque:

- Na avaliação da repercussão subclínica da 
HTA sobre os órgãos-alvo referem-se como 
mais importantes as medidas de avaliação 
mais simples como o ECG, o doseamento da 
proteinúria e a avaliação da taxa de filtração 
glomerular estimada com recurso à fórmula 
MDRD. Por o acesso ser fácil na Europa, 
também se valoriza o pedido em análise 
inicial do ecocardiograma e do ecodoppler 
das carótidas.

- Quanto à terapêutica, preconiza-se o seu 
início para níveis de PA > 140/90 mmHg 
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e questiona-se a eficácia do tratamento da 
HTA ligeira não-complicada, por haver 
pouca evidência do seu benefício.

- Os objectivos a atingir com a terapêutica 
são referidos com a recomendação de que o 
controlo da HTA passe a ser definido para 
valores com terapêutica inferiores a 140/90 
mmHg, mesmo para os doentes de alto 
risco e, também, para os que têm diabetes, 
afirmando-se que o objectivo de controlar a 
PA sistólica em diabéticos com valores iguais 
ou inferiores a 130 mmHg era irrealista (por 
ser difícil de conseguir) e sem evidências 
seguras. 

- A terapêutica recomendada como escolha 

inicial continua a focar-se em qualquer um 
dos fármacos referidos em 2007 (diuréticos, 
betabloqueantes, antagonistas do cálcio, 
IECA e ARA II). Merece realce a manuten-
ção dos betabloqueantes como escolha inicial, 
embora haja uma referência destacada às 
propriedades dos mais recentes, o que poderá 
motivar uma escolha preferencial. O aliscire-
no é citado como fármaco eficaz e promissor, 
quer em monoterapia quer em associação.

- É dado grande realce à necessidade muito 
frequente das combinações, preconizando-se 
o uso de associações fixas num só compri-
mido. Voltam a citar-se as mesmas combina-
ções preferenciais referidas em 2007, embora 
se destaque como preferencial a associação 

de antagonistas do cálcio a fármacos modu-
ladores do SRAA, sobretudo em doentes 
com alto ou muito alto risco.

- Para o idoso, mantêm-se as recomenda-
ções, mas acrescenta-se a indicação de 
tratamento em idades superiores a 80 anos, 
em função do benefício demonstrado num 
estudo recente.

A reavaliação publicada em Outubro de 
2009 termina com a sugestão de que se 
devem realizar outros estudos, na pers-
pectiva de elucidação de alguns pontos 
obscuros ou mal esclarecidos. 

Texto cedido por Esfera das Ideias
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Em 1988, surgiu na literatura um artigo que, 
pela primeira vez, alertava para a existência de 
uma descida da pressão arterial (PA) durante 
a noite na maior parte dos doentes hiperten-
sos (dippers) e que demonstrava ainda que a 
inexistência deste fenómeno num pequeno 
grupo de doentes (não-dippers) estava as-
sociada a uma maior incidência de acidentes 

vasculares cerebrais (AVC). 
Depois de publicados centenas de artigos 
sobre a PA durante as 24 horas, descreveram-
se quatro diferentes padrões: o dipper mais 
frequente é caracterizado por uma descida da 
PA entre 10 e 20% durante a noite; o extreme 
dipper, em que a descida é superior a 20%; o 
não-dipper, onde se verifica ausência desta 
descida; e o reverse dipper ou riser, onde a 
PA, pelo contrário, sobe durante o período 
nocturno. 
Os possíveis mecanismos implicados na 

não-descida da PA e as diferentes situa-
ções fisiológicas e patológicas associadas 
ao fenómeno de «não-dipperização» foram 
também descritos. Entre estas condições, 
descreve-se que a percentagem de indivíduos 
dippers é menor na raça negra, o que poderia 
justificar a mais precoce e mais acentuada 
lesão dos órgãos-alvo nesta raça.
A esmagadora maioria dos estudos que 
suportam esta asserção foi feita nos EUA, 
onde a definição de negros é bastante duvi-
dosa. Tal deve-se, em grande parte, à quase 
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inexistente metodologia de avaliação ambu-
latória da PA ao longo das 24 horas na África 
Subsariana. Pensamos publicar, em breve, 
dados de um grupo de cerca de 1 000 hiper-
tensos e normotensos negros, que poderão 
corroborar ou não esta diferença étnica.
Nos últimos dez anos, o nosso grupo publicou 
dois artigos sobre a descida da PA na raça 
negra. Num destes artigos, mostrou-se que 
a manipulação salina na dieta só influen-
ciava a descida da PA nocturna em negros 
hipertensos sensíveis ao sal e não o fazia quer 

nos hipertensos resistentes ao sal, quer nos 
normotensos sensíveis ou resistentes ao sal. 
Mais recentemente, começou a associar-se o 
fenómeno de «não-dipperização» a fenóme-
nos psicossociais, em particular à exclusão 
social ou às manifestações de raiva ou 
hostilidade. 
Um estudo com poucos anos atesta que a 
menor prevalência de dippers afro-america-
nos, comparados com os caucasianos, tornou-
se não-significativa, depois de se controlar a 
presença de manifestações de raiva ou hostili-

dade nos dois grupos. Um artigo mais recente 
mostra ainda que, quanto mais integrado 
socialmente, maior é a probabilidade de um 
indivíduo ser dipper. Há, pois, imensa infor-
mação sobre o valor prognóstico, as variações 
étnicas e psicossociais do comportamento da 
pressão arterial nas 24 horas, mas existe ainda 
um imenso caminho por explorar.

Artigo cedido pela Esfera das Ideias
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A hipertensão renovascular constitui a segunda 
causa mais frequente de hipertensão secundária, 
sendo passível de tratamento percutâneo/cirúrgico 
em casos seleccionados e quando diagnosticada 
atempadamente.  Os autores descrevem um caso 
pouco frequente de um doente com hipertensão ar-
terial refractária e doença aterosclerótica significativa 
de três artérias renais. 
Doente de 79 anos, sexo masculino, Hipertensão 
arterial refractária, Dislipidémia e ex- fumador, 
seguido em consulta regular de cardiologia desde 
2006. Sem outros antecedentes médico-cirúrgicos 
relevantes. Medicado habitualmente com candesar-
tan 32mg id, bisoprolol 5mg id, Amlodipina 5mg id, 
Indapamida LP, Monoxidina 0,4mg id. Apresen-
tava clínica muito sugestiva de SAOS quando foi 

referenciado, pelo que após confirmação diagnóstica, 
iniciou terapêutica com CPAP no período nocturno. 
Manteve, no entanto, valores tensionais elevados 
(HTA sistólica) com padrão dipper na monito-
rização ambulatória da pressão arterial (MAPA). 
Sob internamento em Setembro 2009, procedeu-se 
a investigação etiológica de causas secundárias de 
HTA. Analiticamente apresentava insuficiência renal 
ligeira (creatinina 164,5 umol/L, taxa de filtração 
glomerular estimada em 35 mL/min/1.73 m2), sem 
mais alterações relevantes. Ecocardiograma com 
hipertrofia concêntrica e alteração do relaxamento 
do ventrículo esquerdo, sem mais alterações. Ecogra-
fia renal demonstrou rins de dimensões normais, 
sem alterações ecográficas significativas. AngioTC 
renal – à direita visualiza-se a artéria renal (AR) 
com estenose acentuada junto ao ostium; à esquerda 
estão presentes três artérias renais, as duas inferiores 
com marcado estreitamento junto ao ostium. É sub-
metido a angiografia renal que confirma as referidas 
lesões, prosseguindo-se para intervenção percutânea. 
Foi colocado stent sem fármaco 5mm/13mm na 

origem da AR direita e dois stents com fármaco 
(3,5mm/18mm e 4mm/12mm) em duas artérias 
renais esquerdas. O procedimento decorreu sem in-
tercorrências. Teve alta 24H depois para o domicílio 
com manutenção da terapêutica, acrescido de dupla 
antiagregação. Foi reavaliado em consulta de car-
diologia cerca de 2 meses depois: MAPA mostrou 
uma redução da média sistólica diurna de 8 mmHg, 
ainda que com cargas sistólicas diurnas e nocturnas 
acentuadamente acima do desejado. PA diastólica 
manteve-se baixa.
Apesar de a angioplastia percutânea das artérias 
renais ser curativa numa percentagem reduzida de 
casos de HTA renovascular aterosclerótica (cerca de 
8-20%), pode contribuir de forma eficaz para o me-
lhor controlo da pressão arterial destes doentes. O 
caso acima descrito, pouco frequente pela anatomia 
das artérias renais, ilustra a importância da inves-
tigação etiológica que muitas vezes é exaustiva em 
doentes com hipertensão arterial refractária, sendo a 
suspeita clínica o primeiro passo para o diagnóstico 
precoce de causas secundárias.

AnGiOPLASTiA de TRêS ARTéRiAS RenAiS eM 
dOenTe COM HiPeRTenSãO RefRACTáRiA -  CASO CLíniCO

Cristina Cunha, Cristiana Paulo, Susana 
ferreira
Consulta de Medicina – Hipertensão, Hospi-
tal de S. João
e-MAiL PARA COnTACTO: Cristina Cunha: 
cristinaisabelcunha@hotmail.com

inTROdUÇãO: 
Na prática clínica diária existem múltiplos fac-
tores, intrínsecos e extrínsecos que nos afastam 
do diagnóstico, relacionados entre outros com 
a colheita da história clínica ou a parafernália 
de exames auxiliares de diagnóstico disponíveis, 
e que fazem com que o diagnóstico mais evi-
dente nem sempre seja o correcto.

CASO CLíniCO: 
Apresenta-se o caso clínico de uma doente do 
sexo feminino, de 55 anos com Hipertensão 
Arterial (HTA) diagnosticada aos 21 anos 
mas só medicada regularmente a partir dos 45 
anos. Referenciada para a consulta por HTA 
de difícil controlo sob terapêutica quádrupla, 
sem repercussão aparente sobre órgãos-alvo 

nessa data. Tem história de obstipação crónica 
e de doença psiquiátrica (síndrome depressivo) 
que já motivou seguimento em consulta na 
juventude. Apresenta queixas recentes de cefa-
leias, flushing, palpitações e hipersudorese, de 
aparecimento recente. Na sequência da inves-
tigação de causas secundárias de HTA foram 
realizados vários exames imagiológicos, tendo 
sido identificado um nódulo de 15mm na glân-
dula supra-renal esquerda. Na observação de 
ionogramas seriados, constatava-se persistente-
mente com hipocaliémia associados a sódio no 
limite superior do normal, assim como cálcio 
sérico aumentado. Os doseamentos hormonais 
mostraram hiperaldosteronemia e hiperrenine-
mia com cortisol, ACTH e catecolaminas 
urinárias normais. A cintigrafia corporal para 
avaliação do nódulo da supra-renal foi negativa. 
Perante os achados, foi também feita investiga-
ção da hipercalcemia, constatando-se PHT-I, 
cálcio sérico e urinário aumentados. O estudo 
imagiológico sugere tratar-se de adenoma 
hiperparatiroideu. Quando se tentou esclarecer 
a causa de hipertensão secundária, foi possível 

apurar com a doente uma história de abuso de 
laxantes, não referida nem valorizada previa-
mente, para o tratamento da sua obstipação.

COnCLUSãO: 
A abordagem de um doente é muitas vezes 
complexa e nem sempre existe um único 
diagnóstico. No caso apresentado, a doente 
apresenta sinais e sintomas que apesar de 
poderem ser sugestivos de causas secundárias 
de hipertensão, são muito prevalentes podendo 
facilmente enquadrar-se em diversas situa-
ções clínicas. O incidentaloma que a doente 
apresenta condiciona o raciocínio clínico numa 
fase inicial do estudo, mas que depois permite 
que o mesmo se desenvolva em torno de outras 
causas que justifiquem as queixas, considerando 
a possibilidade de não ser apenas uma mas 
várias as patologias implicadas.

nA PiSTA de UM nÓdULO – HTA ASSOCiAdA 
A VáRiOS diAGnÓSTiCOS

Resumos.indd   18 10/08/01   21:41:39



19JULHO / AGOSTO 2010

A Pereira Silva, Cláudia Marinho, Andreia Matos, 
Marcos Carvalho, Vasco Lança, Themudo Barata, 
Luís Sardinha, M P Bicho
1-Lab. Genética e Centro de Metabolismo e 
endocrinologia, fML; 2-núcleo exercício e Saúde, 
fMH

Para contacto: Alda Pereira da Silva, 966649533 ou e-mail: 
alda_pereira@hotmail.com Lab..Genética, fML, edifício 
egas Moniz, Av. Professor egas Moniz, 1649-028, Lisboa, 
Portugal.

inTROdUÇãO: 
A catecol O-metiltransferase (COMT) é um enzima 
polimórfico (val158-met: HH, HL e LL), que degrada 
diferencialmente catecolaminas (HH, maior activi-
dade), associadas ao controlo da ingestão alimentar e à 
regulação da secreção da insulina, parecendo relevante 
determinar a influência dos seus genótipos na obesi-
dade, hipertensão e resistência à insulina. 

MéTOdOS: 
Foram estudadas 149 mulheres, com 54.05± 
12.65 anos, 63% normotensas (NT) e 27% com 
hipertensão arterial (HTA), 81.5% com excesso 
de peso e obesas (BMI >25) e 18.5% normopon-
derais. Os genótipos da COMT foram determi-
nados por PCR-RFLP, a insulina (microUI/ml), a 
glicemia (mmol/L) e os lípidos séricos (colesterol 
total, c-HDL, c-LDL e triglicéridos) (mmol / L), 
por métodos padronizados; as pressões arteriais e 
o HOMA pelos métodos convencionais. 

ReSULTAdOS: 
O BMI foi superior nas hipertensas, p=0.023, 
bem como as glicemias p=0.007, apesar da ausên-
cia verificada de diabetes mellitus. Os genótipos 
da COMT não estiveram associados, de forma 
significativa, aos valores das pressões arteriais 
sistólica e diastólica, nem aos lípidos séricos, 
mas sim à insulinémia e resistência à insulina 

na obesidade (insulinémia: LL (7.68±2.9) vs 
HL (11.24±5.61) vs HH (13.14±7.27) p=0.01; 
HOMA: LL (1.65±0.649) vs HL (2.77±2.27) vs 
HH (3.33±2.33) p=0.04). As mulheres nor-
moponderais apresentaram BMI mais elevado 
associado ao genótipo HH, comparadas com as 
LL (p=0.005). Não houve diferenças significativas 
na distribuição dos genótipos da COMT entre 
hipertensas e normotensas nem entre normopon-
derais e obesas.

COnCLUSõeS: 
Nas mulheres com excesso de peso e obesidade, 
o genótipo da COMT modula positivamente 
parâmetros metabólicos de resistência à insulina 
independentemente dos lípidos séricos e da 
pressão arterial, possivelmente associados aos 
efeitos anorexizantes da dopamina e anti-lipolíti-
cos da noradrenalina.

O GenÓTiPO dA CATeCOL-O-MeTiLTRAnSfeRASe 
deTeRMinA ReSiSTênCiA À inSULinA eM OBeSAS 
indePendenTeMenTe dA PReSSãO ARTeRiAL

Marco Simões, filipa Seabra, Patrícia Alves, 
Hélder esperto, isabel fonseca, 
nascimento Costa
Serviço de Medicina, Hospitais da Universidade de 
Coimbra

OBJeCTiVO: 
Determinar a prevalência dos factores de risco car-
diovascular (hipertensão arterial (HTA), dislipidémia, 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e síndrome metabólica 
(SM)) em grupo de indivíduos com excesso de peso ou 
obesidade e avaliação do impacto da perda ponderal e 
optimização terapêutica no controlo tensional.

MATeRiAL e MéTOdOS: 
Foram incluídos 150 indivíduos acompanhados em 
consulta de Nutrição Clínica, com acompanhamento 
variando entre 4 meses e 2 anos. A HTA foi definida 
por tensão arterial superior a 130/80 mmHg ou 
terapêutica anti-hipertensora; a DM2 foi definida 
por glicémia em jejum >=126mg/dL ou terapêutica 
hipoglicemiante; a dislipidémia foi definida por 
colesterol total > 200 mg/dL; a SM foi diagnosticada 
pelos critérios IDF; o excesso de peso foi classificado 
de acordo com os critérios da WHO.

ReSULTAdOS: 
A população estudada foi predominantemente 
do sexo feminino (79,3%) e com idade média de 
44,7 anos (±13,8 anos). A prevalência de HTA 
foi de 34,0%, dislipidémia 23,3%, DM2 11,3% 
e síndrome metabólica 18,7%. De acordo com 
os critérios da WHO, 28,0% dos doentes tinha 
excesso de peso, 40,7% obesidade classe I, 27,3% 
obesidade classe II e 4,0% obesidade classe III. 
Foi feita optimização da terapêutica, bem como 
instituição de alterações ao estilo de vida e plano 
dietético. A hipertensão arterial foi prevalente 
nas classes etárias [40;50[ A (40,0%), [50;60[ A 
(43,9%) e [60;70[ A (42,7%). A dislipidémia teve 
prevalência relativamente semelhante nas diversas 
classes etárias (entre 21 e 28%). A DM2 foi preva-
lente no subgrupo [60;70[ A (42,9%). A SM foi 
diagnosticada sobretudo nos indivíduos acima dos 
40 A, tendo prevalência crescente com o grupo 
etário, com máximo no grupo [60;70[ A (38,1%).
De entre os 51 doentes hipertensos, apenas 16,7% 
apresentavam controlo tensional adequado. Neste 
subgrupo, a tensão arterial média (TAM) inicial 
era de 112,5 mmHg (±9,1) no grupo de doentes 
com excesso de peso, 110,7 mmHg (±8,5) nos 

doentes com obesidade classe I, 115,1 mmHg 
(±14,3) nos obesos classe II e 121,2 mmHg 
(±7,8) nos doentes com obesidade classe III. A 
terapêutica farmacológica da hipertensão foi feita 
em média com 2,41 classes terapêuticas. No grupo 
de hipertensos com excesso de peso, a variação 
ponderal (VP) foi de -5,4Kg (±3,7), com variação 
de TAM (VTAM) -18,0 mmHg (±10,9); nos 
obesos classe I a VP foi de -4,4Kg (±5,1), com 
VTAM -15,9 mmHg (±8,5); obesos classe II 
tiveram VP -6,63Kg (±4,7), com VTAM -19,5 
mmHg (±11,8) e nos obesos classe III houve VP 
de -8,5Kg (±4,9), com VTAM; -27,7 mmHg 
(±14,6). Subdividindo por VP, o grupo com VP 
até 4Kg teve VTAM -17,3 mmHg (±13,4), o 
grupo com VP entre 4 e 8Kg teve VTAM -20,0 
mmHg (±7,5) e o grupo com VP superior a 8Kg 
teve VTAM -21,1 mmHg (±13,6).

COnCLUSõeS: 
O presente estudo demonstra uma forte tendência 
para melhor controlo tensional proporcional à 
redução ponderal. O impacto isolado da perda 
ponderal não pôde ser determinado, uma vez que 
foi feita optimização da terapêutica farmacológica.

RiSCO CARdiOVASCULAR e OBeSidAde: 
efeiTO dA PeRdA POndeRAL nO COnTROLO TenSiOnAL
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inTROdUÇãO: 
A Hipertensão Arterial (HTA) no jovem 
é sempre um desafio diagnóstico, sendo 
fundamental manter um elevado nível de 
suspeita face aos indicadores clínicos que 
poderão sugerir a presença de uma HTA 
secundária.

CASO CLíniCO: 
Os autores apresentam o caso de uma 
jovem de 19 anos aparentemente saudável 
até Setembro de 2008, altura em que inicia 
queixas de cefaleias de predomínio frontal, 
tipo pulsátil. 
Dois meses depois, no contexto de mal estar 
inespecífico, recorre ao SU identificando-se 
uma TA de 190/110 mmHg. Dos exames 
laboratoriais destaca-se Hipocaliémia. 
TAC CE normal. ECG: alteração da repo-
larização tipo sobrecarga. Ecocardiograma: 
normal. TAC Renal e Suprarenais: litiase 
renal esquerda não obstructiva. Tem alta 

medicada com Diltiazem e orientada para a 
Consulta de Hipertensão, dois dias depois. 
O seguimento em ambulatório foi errático 
por má aderência, o que atrasou a investiga-
ção etiológica do quadro. 
MAPA confirma HTA sisto-diastólica com 
perfil não dipper. Fez doseamentos para 
despiste de HTA secundária, destacando 
aumento da renina e aldosterona plasmática, 
com ratio de 6,9 (estes valores foram confir-
mados 3 meses depois). 
Cortisol, metanefrinas, ACTH e serotonina 
normais. Face a estes resultados e tendo em 
conta a normalidade dos exames anteri-
ores, foi pedida RM abdominal (normal) 
e angioRM das artérias renais e aorta 
abdominal, que não apresentava imagens 
de estenose. Iniciou-se terapêutica com 
diltiazem e espironolactona com melhoria 
relativa da HTA.

diSCUSSãO: 
A associação de HTA e hipocaliémia são 
sinais clássicos de hiperaldosteronismo 
primário, tratando-se de uma causa subdia-

gnosticada de HTA. 
No entanto, os doseamentos (realizados sem 
influência farmacológica e confirmados) da 
renina e aldosterona plasmática não corro-
boraram esta possibilidade, orientando antes 
para um hiperaldosteronismo secundário, 
no qual a hipersecreção de renina leva, se-
quencialmente, ao aumento da angiotensina 
II e à secreção de aldosterona. 
Neste contexto, a doença renovascular e o 
uso de diuréticos são as principais cau-
sas, seguidas de tumores produtores de 
renina, hipertensão maligna e coarctação da 
aorta. A causa deste hiperaldosteronismo 
secundário não foi ainda encontrada, apesar 
da exaustiva investigação. 
O tratamento com espironolactona e inibi-
dor da renina tem permitido um aceitável 
controlo tensional. 
Os autores apresentam este caso com o 
objectivo de expor a dificuldade em alcançar 
um correcto diagnóstico de uma HTA 
secundária numa doente jovem, e para 
fomentar a discussão sobre o diagnóstico 
definitivo desta doente.

Ana Luisa neves1,2, ,Cristiana Rolão1

1 Unidade de Saúde familiar Camélias
2 faculdade de Medicina da Universidade do 
Porto

A hipertensão arterial é uma patologia multi-
factorial, resultante de uma complexa inter-
acção genético-ambiental e é, provavelmente, 
influenciada por factores externos desde os 
períodos fetal e neonatal. Foi recentemente 
sugerido que o aleitamento materno poderá 
estar associado a níveis mais baixos de pressão 
arterial ao longo da vida. 
Os mecanismos biológicos nos quais assenta a 
plausabilidade biológica desta relação residem 
nas diferenças do conteúdo de sódio e ácidos 
gordos entre o leite materno e o adaptado, 

assim como no efeito protector do aleitamento 
materno no desenvolvimento da obesidade. 
O objectivo deste trabalho consistiu numa 
revisão sistemática da evidência científica sobre 
o efeito do aleitamento materno na pressão 
arterial.
Foi realizada uma pesquisa nas bases de dados 
MEDLINE, Guidelines Finder, National 
Guideline Clearinghouse, Canadian Medical 
Association Infobase, The Cochrane Li-
brary, DARE, Bandolier, TRIP e InfoPoems, 
utilizando os termos MeSH “Breastfeeding” 
e “Blood Pressure”. Limitou-se a pesquisa a 
artigos publicados desde Janeiro de 2000 até 
Dezembro de 2009, em Inglês, Francês, Espa-
nhol e Português. 
Duas normas de orientação clínica, 3 revisões 

sistemáticas, 3 meta-análises e 6 ensaios clíni-
cos preencheram os critérios de inclusão.  
Verificou-se que o aleitamento materno está 
associado inversamente com os valores de PA 
sistólica e diastólica, de um modo modesto, 
mas consistente e estatisticamente significativo. 
O efeito é transversal aos vários grupos etários 
avaliados nos estudos incluídos, desde a idade 
pediátrica à idade adulta.
O papel protector do aleitamento materno 
sobre os valores de pressão arterial ao longo 
da vida constitui mais um factor a apoiar a sua 
promoção. Considerando que uma redução 
de 2 mm Hg condiciona uma diminuição de 
6% de eventos coronários e 15% de AVC, este 
efeito modesto poder-se-á traduzir em impor-
tantes implicações a nível populacional. 

UM CASO de HiPeRTenSãO SeCUndáRiA 
de difíCiL diAGnÓSTiCO

efeiTO dO ALeiTAMenTO MATeRnO 
nA PReSSãO ARTeRiAL AO LOnGO dA VidA 
– ReViSãO BASeAdA nA eVidênCiA
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inTROdUÇãO: 
A hipertensão arterial (HTA) é a doença 
cardiovascular mais prevalente no nosso 
país e factor de risco para outras patologias, 
nomeadamente o acidente vascular cerebral 
(AVC), principal causa de morte em Por-
tugal. Por outro lado, a fibrilhação auricular 
(FA) é a arritmia cardíaca mantida mais fre-
quente na prática clínica, presente em 25% 
dos AVC isquémicos, que representam 75% 
de todos os AVC. Assim, percebe-se que 
doente com FA estabelecida, a estratificação 
do risco tromboembólico segundo o algo-
ritmo CHADS2, inclua a presença de HTA. 
O benefício da terapêutica anti-hipertensora 
na prevenção do AVC está bem documenta-
do, sendo importante a avaliação do controlo 
tensional. Este estudo pretende determinar 
a prevalência de HTA em doentes com FA, 

avaliar o controlo da HTA, terapêutica e 
risco tromboembólico nos doentes com FA 
na população de um centro de cuidados de 
saúde primários.

MeTOdOLOGiA: 
Descritivo e transversal. Colheita de dados 
de 5 a 9 de Outubro de 2009, dos utentes da 
unidade de saúde e analisados os ficheiros 
clínicos informatizados de doentes portado-
res de FA permanente, sem doença valvu-
lar. Foram estudadas as variáveis género, 
idade, comorbilidades [HTA (critérios do 
JNC7), diabetes mellitus (DM), insuficiência 
cardíaca, AVC/acidente isquémico tran-
sitório prévios] e terapêutica antitrombótica. 
O risco tromboembólico foi estratificado 
segundo o algoritmo CHADS2.

ReSULTAdOS: 
A prevalência de HTA em doentes com FA 
é de 79.1%, que corresponde a 91 doentes 
(61.5% de homens), com idade média de 
71.68 anos. A percentagem destes hiper-

tensos com registo de PA nos últimos 6 
meses é de 70.3% e 19.8% não têm registos 
inferiores a 12 meses. Obteve-se um total 
de 62.5% de PA não controlada. A associa-
ção de 2 fármacos é a média utilizada pelos 
doentes, sendo as terapêuticas mais utiliza-
das os diuréticos, seguidos de β-bloqueantes 
e inibidores da enzima de conversão da 
angiotensina. De acordo com o risco trom-
boembólico baixo (6.1%), moderado (33%) 
e grave (60.9%), o número de doentes com 
PA não controlada é sempre superior aos 
hipertensos controlados.

COnCLUSãO: 
Nesta população, a prevalência de hiperten-
são arterial em doentes com FA permanente, 
sem doença valvular, é bastante elevada, 
atingindo mais de metade dos doentes em 
estudo. A PA não controlada é transversal 
a todos os graus de risco tromboembólico. 
Estes dados revelam a constante necessidade 
de tão difícil controlo, de uma doença e 
importante factor de risco cardiovascular.

Ana Paula Silva1, Ana Camacho2, nelson Ta-
vares2, Robson Carmo3, Ana Cabrita1, Anabela 
Malho1, Ana Pinho1, Veloso Gomes2, Pedro 
Leão neves1.
1 Serviço de nefrologia do Hospital de faro 
e.P.e
2 Serviço de Cardiologia do Hospital de faro 
e.P.e
3 Hospital José Joaquim fernandes
anapassionara@gmail.com

Estudos experimentais têm mostrado que o 
Péptido C (PC) está envolvido no processo ateros-
clerótico associado à Diabetes tipo 2 (DM2).
Sabe-se que o Péptido C estimula a proliferação 
das células do músculo liso da intima e a hiper-
trofia cardíaca. Esta é feita através de mecanismos 
celulares nos quais estão envolvidas as vias da 
PI3Kα (fosfatidil inositol 3 quinase α) e da ERK/
MAP (extracelular signal-regulates Kinase/mitogen 

activated protein).
Há evidência experimental, por outro lado, 
que o hiperinsulinismo e o péptido C (péptido 
bioactivo) estão associados à hipertrofia cardíaca, 
através destas vias de activação, e que este processo 
se inicia muito precocemente na DM2.
O nosso estudo tem como objectivo avaliar se o 
péptido C é um preditor precoce da hipertrofia 
ventricular esquerda em diabéticos tipo 2.
Foram incluídos 51 diabéticos (f=21, m=30), com 
idade média de 50,1 anos, com doença renal está-
dio 3 e 4, admitidos numa consulta de Nefropatia 
Diabética.
Foram critérios de exclusão: patologia cardiovas-
cular e tensão arterial não controlada (TA≥140-90 
mmHg).
Analisaram-se vários parâmetros laboratoriais, 
a inflamação (proteína c reactiva de alta sen-
sibilidade) e o Índice de Massa do Ventrículo 
Esquerdo (IMVE) (Penn Convention).

Na análise estatística utilizou-se a regressão linear 
simples e múltipla.
Num modelo de regressão linear simples o IMVE 
correlacionou-se significativamente com idade 
(r=0,279 p=0,047), BNP (r=0,302 p=0,035), 
homocisteína (r=0,376 p=0,008), fibrinogénio 
(r=0,320 p=0,025), proteinúria (r=0,412 p=0,004), 
péptido C (r=0,581 p=0,001), PTH (r=0,404 
p=0,004) e inversamente com a hemoglobina 
(r= - 0,281, p=0,046), taxa de filtração glomerular 
estimada (r= - 0,461, p=0,001) e o cálcio   
(r= - 0, 354 p=0,01).
Num modelo de regressão múltipla verificou-se 
que o Péptido C (R= 0,55,p=0,002) se relacionou 
de modo independente com o IMVE.
Verificamos que nesta população o Péptido C 
está associado a hipertrofia ventricular esquerda, 
como já evidenciado em modelos experimentais, 
surgindo como um factor preditor de risco cardio-
vascular em diabéticos tipo 2.

PéPTidO C  e HiPeRTROfiA VenTRiCULAR 
eSQUeRdA eM diABéTiCOS TiPO 2 COM nefROPATiA.

HiPeRTenSãO ARTeRiAL eM dOenTeS COM 
fiBRiLHAÇãO AURiCULAR nUM CenTRO de CUidA-
dOS de SAúde PRiMáRiOS
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inTROdUÇãO: Os feocromocitomas são tumores 
secretores de catecolaminas constituídos por células cro-
mafins da medula supra-renal ou originários de gânglios 
simpáticos denominados paragangliomas. São raros, 
ocorrendo em apenas 0.2% dos doentes hipertensos, 
podendo constituir uma causa tratável de hipertensão se-
cundária. 10% são originários da cadeia simpática. Cerca 
de 10% são malignos. O quadro clínico é caracterizado 
por cefaleias episódicas, sudorese e taquicardia ou outros 
sintomas menos específicos, podendo ser assintomático.  
O sinal mais comum é a hipertensão arterial. O 
diagnóstico é realizado com a medição de metabolitos 
urinários das catecolaminas na urina das 24 horas e 
avaliação imagiológica através de Tomografia Axial 
Computadorizada (TAC), Ressonância Magnética (RM) 
ou cintigrafia com metaiodobenzilguanidina (MIBG). 
O tratamento é cirúrgico ou médico se o primeiro estiver 
contra-indicado. 

OBJeCTiVOS: Realizar um estudo epidemiológico 
sobre feocromocitoma na Região Autónoma da Madeira. 

MATeRiAL e MéTOdOS: De acordo com a 
codificação ICD-9 utilizada no nosso Hospital, foram 
retrospectivamente analisados 37 processos clínicos com 
diagnóstico de tumor das supra-renais, dos quais 10 eram 
feocromocitomas, entre 1999 e 2009, na Região Autónoma 
da Madeira (RAM).  Foram analisados: sexo, idade de 
apresentação, sintomatologia, métodos de diagnóstico e 
respectivos resultados, tratamento e evolução clínica. 

ReSULTAdOS: Foram detectados 10 casos de feocro-
mocitoma na RAM entre 1999 e 2009, com igual incidência 
em ambos os sexos, sendo 3 acidentalomas (30%), 6 com 
hipertensão arterial em indivíduos jovens (60%) e 1 indivíduo 
com hipertensão refractária à terapêutica. A idade média de 
apresentação foi de 16 anos e a moda das idades situava-se 
na terceira década de vida. Os sintomas mais comuns foram 
as cefaleias, palpitações e sudorese (50%, 50% e 40% respec-
tivamente) com 1 doente apresentando-se inicialmente com 
encefalopatia hipertensiva (Doença de Von-Hippel-Lindau). 
A hipertensão arterial estava presente em 6 doentes (60%). 

Analiticamente, as catecolaminas e metanefrinas urinárias 
estavam elevadas em todos os doentes (100%). O ácido-vanil-
mandélico estava normal em 4 doentes (40%).  A TAC foi o 
método de imagem mais utilizado para localização do tumor. 
A maioria localizava-se na cavidade abdominal ao nível 
da glândula supra-renal esquerda (70%). Todos os doentes 
foram submetidos a cirurgia sendo a via laparoscópica a mais 
utilizada (60%). Dos tumores ressecados, 2 apresentavam 
critérios de malignidade.  A remissão de sintomas e da hiper-
tensão arterial verificou-se em 5 doentes (50%). 

COnCLUSãO: Este estudo confirmou que a apresenta-
ção clínica de feocromocitoma é variável, que a hipertensão 
arterial nem sempre está presente podendo ser descoberto 
acidentalmente. O doseamento de metanefrinas urinárias é 
o método analítico mais eficaz de diagnóstico. A prevalência 
na nossa população parece ser superior à descrita na literatura 
(10 casos em 245.011 habitantes). Os autores terminam 
destacando a importância de uma elevada suspeita clínica 
para o diagnóstico desta patologia. 

PALAVRAS CHAVe: Feocromocitoma, Hipertensão 
Arterial, metanefrinas.

feOCROMOCiTOMA nA MAdeiRA: 
UM eSTUdO ReTROSPeCTiVO

Rosário, ingrid*; dores, Hélder*; Monge, José 
Carlos*; Correia, Maria João*; Leal, Sílvio*; Arroja, 
Ana*; Lourenço, Ana**; Grenho, Maria fátima**; 
Campos, Luís**; Aleixo, Ana*; Silva, Aniceto***.
* Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, Hospital 
São francisco Xavier - Serviço de Cardiologia
** Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, Hospi-
tal São francisco Xavier – Serviço de Medicina 
interna
*** Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, Hospital 
Santa Cruz - Serviço de Cardiologia
ingriddorosario@gmail.com
inTROdUÇãO: Em Portugal as doenças 
cardiovasculares (DCV) são a principal causa de 
morte, sendo o acidente vascular cerebral (AVC) a 
1ª causa de morte e também uma importante causa 
de incapacidade. Os factores de risco para as DCV 
são conhecidos, sendo alguns modificáveis como a 
hipertensão arterial, a dislipidémia e o tabagismo.
OBJeCTiVO: Caracterizar os doentes (D) 
admitidos com AVC e acidente isquémico transitório 
(AIT), determinar o risco cardiovascular e avaliar o 

follow-up, tendo como endpoints a mortalidade e o 
reinternamento.
MeTOdOLOGiA: Análise retrospectiva de 
D admitidos consecutivamente numa unidade de 
AVC durante 12 meses (m) com o diagnóstico de 
AVC/AIT. Caracterização desta população de acordo 
com o género, idade; tipo de AVC – hemorrágico e 
isquémico -, avaliação à admissão – pressão arterial 
sistólica (PAS), frequência cardíaca (FC), perfil 
analítico, escala de incapacidade Modified rankin 
scale (MRS), escala de risco cardiovascular (european 
heart score), antecedentes/factores de risco cardio-
vascular – hipertensão arterial (HTA), dislipidémia, 
tabagismo, diabetes mellitus -, avaliação ecocar-
diográfica – dimensão aurícula esquerda, hipertrofia 
parietal, fracção de ejecção ventricular esquerda 
(FEVE), função diastólica -, terapêutica, mortalidade 
intrahospitalar, avaliação do endpoint reinternamento 
e morte durante o follow-up de 12m.
ReSULTAdOS: Admitidos 154 D com AIT/
AVC (11% AIT, 75,3% AVC isquémico e 13,6% AVC 
hemorrágico), com média de idades de 67,4 ±13,1 

anos, dos quais 56,5% pertencem ao sexo masculino. 
Média de internamento de 8 ±6,4 dias. Dos factores 
de risco cardiovasculares destaca-se a HTA com 
79,2%, dislipidémia 45,5% e diabetes mellitus 23,4%. 
No ecocardiograma verifica-se dilatação auricular 
esquerda em 69,6% e FEVE < 50% em 20% dos 
doentes. Da população em estudo 53,7% tem um 
risco cardiovascular fatal de 3 a 9% em 10 anos. À 
data da alta 42,2% dos D têm uma incapacidade física 
moderada a grave por MRS. A Morte intrahospitalar 
correspondeu a 4% (n=6). Em relação aos endpoints 
reinternamento e morte, registaram-se 27 e 13 casos, 
respectivamente durante o follow-up.

COnCLUSãO: Nos D internados com AIT/
AVC constata-se uma elevada prevalência de AVC 
isquémico, em que os factores de risco cardiovascular 
mais importantes são a HTA, dislipidémia e diabetes 
mellitus, apresentando a maioria destes D um risco 
cardiovascular fatal superior a 3% em 10 anos, pelo 
que a prevenção primária e secundária assume um 
papel fundamental.

ACidenTe VASCULAR CeReBRAL
e RiSCO CARdiOVASCULAR
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inTROdUÇãO: A hipertensão se-
cundária afecta 5-10% dos doentes com 
hipertensão arterial (HTA). Na sua génese 
está uma causa identificável e frequen-
temente tratável.

CASO CLíniCO: Mulher, de 28 anos, 
escriturária, ex-fumadora, sedentária, 
antecedentes familiares de HTA, diabetes 
e doença coronária, história pessoal de 
episódios raros de cefaleias, diaforese e 1 
episódio de síncope. HTA diagnosticada 
aos 18 anos  e controlada  com Losartan 
50mg/dia  até aos 28 anos, altura em 
que foi referenciada à consulta de HTA 
por “HTA refractária (?) a terapêutica” /
suspeita de HTA secundária. Exames 
realizados previamente: Ecografia renal 

- normal; análises de rotina (potássio 4.1 
mEq/L); Eco e função tiroideias normais. 
urina II normal; ECG normal. Exame 
objectivo: bom estado geral, corada e 
hidratada, TA 140/95mmHg, FC 88bpm, 
sem outras alterações de relevo. MAPA: 
perfil  Nondipper, com valores tensionais 
superiores ao normal; 2 picos tensionais 
sem sintomatologia associada. Análises: 
noradrenalina plasmática 5022 ng/L, ác. 
vanilmandélico 26.0 mg/24h, metanefri-
nas totais 1805 ug/24h, microalbuminúria 
123.2 mg/24h . TC e RM supra-renal: 
volumosa lesão retroperitoneal hipervascu-
lar, anteriormente à veia cava inferior, com 
cerca de 8 x 5.5 x 4.5 cm, com calcificações 
e áreas de necrose; glândulas supra-renais 
normais. Cintigrafia com 123I.mIBG : 
neoformação volumosa intensamente 
ávida para mIBG. Neoformação isolada 
confirmada na PETscan. Exérese da massa 
por laparotomia, sem complicações major. 
Anatomia patológica: Macroscopia - Re-
talho noduliforme (Peso-77 g ; 7.5 x 5.5 x 
3cm), com escasso tecido adiposo aderente. 

Ao corte, acastanhado, lobulado e com 
áreas microcísticas, e outras amareladas. 
Microscopia: Paraganglioma encapsu-
lado, com focos de necrose e hemorragia. 
Consulta de Follow-up: assintomática, 
com TA<135/85mmHg, catecolaminas 
urinárias e metabolitos normais; e  estudo 
genético em curso.

COnCLUSãO : Adverte-se para a 
referenciação de doentes jovens com HTA 
para consulta especializada para despiste 
de HTA secundária. Perante suspeita 
clínica de Paraganglioma (feocromocitoma 
extra-adrenal), o diagnóstico é confirmado 
pela constatação de elevação de cateco-
laminas e metabolitos na urina, e localiza-
ção da massa nos exames de imagem. Estes 
tumores são raros, geralmente benignos, e 
com diagnóstico e tratamento atempados 
são uma causa potencialmente tratável de 
HTA.

PARAGAnGLiOMA - A PROPÓSiTO de UM CASO 
CLíniCO de HiPeRTenSãO SeCUndáRiA

Ana Ramôa, Helena Leal
USf espaço Saúde - Porto

inTROdUÇãO
A Prevalência de Diabetes Mellitus 
tipo 2 (DM2) está a aumentar muito 
rapidamente nos países desenvolvidos. A 
incidência de Doenças Cardiovasculares 
(DCV) e de Aterosclerose está aumen-
tada nestes doentes com outros factores 
de risco cardiovasculares (FRCV) como 
Dislipidémia, Hipertensão arterial (HTA), 
Tabagismo, Obesidade e aumento do 
Perímetro Abdominal (PA). A HTA pode 
acelerar outras complicações como nefro-
patia ou outras doenças cardiovasculares.

MATeRiAL e MéTOdOS
Estudo Retrospectivo, descritivo, sobre 

a prevalência de DM2 numa amostra 
de 5216 doentes assim como da HTA e 
outros FRCV destes doentes. 

ReSULTAdOS 
Dos 5216 Doentes estudados, 250 tinham 
o diagnóstico de DM2. Destes, 55% são 
do sexo feminino. A média de idades 
destes doentes é de 64 anos. Entre estes 
diabéticos, 78,2% tinham HTA, estando 
96,4% destes doentes medicados com 
anti-hipertensores. Dentro dos medicados, 
31,6% apresentaram monoterapia. Dentro 
da terapêutica combinada, 41,3% apre-
sentavam como anti-hipertensores ARA 
+ diurético ou IECA + diurético. Apenas 
23,5% apresentam HTA controlada.
Relativamente aos outros FRCV, 83% têm 
Dislipidémia, 4,8% são fumadores, 35,3% 

têm Excesso de peso e 43,6% são Obesos 
(IMC>30 kg/m2). 91,9% das mulheres 
apresentam PA>88cm e 40,4% dos 
homens apresentam PA>102 cm. Doença 
Coronária está presente em 15,5% destes 
doentes

COnCLUSõeS
Este estudo confirma que a DM2 está 
frequentemente relacionada com outros 
FRCV, a sua  prevalência é muito elevada 
e as taxas de controlo são insuficientes. 
Todos estes factores devem ser consi-
derados para o tratamento de maneira a 
prevenir complicações. Assim, o tratamen-
to destes doentes deverá ser multifactorial, 
de maneira a controlar todos estes factores 
de risco.

PReVALênCiA e COnTROLO dA HTA 
nUM GRUPO de diABéTiCOS TiPO 2 
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É sobejamente conhecida a problemática da 
optimização da terapêutica hipertensiva no 
doente idoso e muito idoso. Não havendo 
valores-alvo consensuais, uma tensão arterial 
sistólica (TAS) entre 120-140mmHg, é fre-
quentemente utilizada na prática clínica. No 
entanto, isso pode significar tensões arteriais 
diastólicas (TAD) abaixo de 90mmHg 
nestas populações. 
De um total de 60 indivíduos residentes 
num lar de idosos, 45 foram identificados 
como hipertensos e seguidos entre Setembro 
de 2006 e Novembro 2009, com registos 
tensionais seriados. Dois foram excluídos 
por idade inferior a 60 anos, 4 por períodos 
de registo inferior a 12 meses e 3 por regis-
tos apenas semanais. Com base na literatura 

foi escolhido um “cut-off ” de risco clínico a 
partir de TAS <110; TAD <50 ou uma TAS 
>170.
Do total de 36 hipertensos sob medicação 
assistida com mais de 70 anos e com registos 
pelo menos bisemanais (n=36) nove eram 
homens e 27 eram mulheres. A média de 
idades foi de 82 anos [IC 79.7-84.9] com 
idade mínima de 64 e máxima de 97. A mé-
dia de registos tensionais por indivíduo foi 
de 241 [IC: 212.2-271.0] correspondendo 
a registos bi ou trisemanais entre 1 ano a 3 
anos de duração. Tratavam-se de doentes 
pluripatologicos (média 7,3 diagnósticos; 
IC: 6.5-8.1), plurimedicados (média 10.3 
fármacos; IC: 8.7-11.4) a fazerem entre 1 
a 5 fármacos anti-hipertensores (média de 
2.2, IC: 1.8-2.5). O grupo mais utilizado 
foi o dos diuréticos (28 doentes), e o menos 
utilizado o dos bloqueantes beta (2). Havia 
11 indivíduos em monoterapia anti-hiper-
tensiva.
A mediana das TAS médias de cada indi-
víduo foi de 132, e a mediana do respectivo 
desvio padrão 16.9; no caso da TAD a 
mediana das médias foi de 66 e do desvio 

padrão 9.5. Estas flutuações dos valores de 
TAS e TAD apresenta padrão muito ir-
regular com oscilações semanais que chegam 
a 40-50 mmHg para a TAS e 20-30mmHg 
para a TAD. De um total de 8699 regis-
tos a percentagem de valores de risco para 
TAS<110 foi em média 15.3 [IC: 9.4-21.0] 
e para TAD<50 de 3.4 [IC: 2.0-4.8], sendo 
que para TAS>170 houve uma média de 
2.5 [IC: 1.5-3.5]. Um terço dos doentes 
apresentou pelo menos 2,5% de valores 
críticos de hipo e hipertensão, e houve 28 
indivíduos que tiveram pelo menos 5% dos 
seus valores tensionais (TAS e TAD) abaixo 
de valor crítico.
Em conclusão estes dados revelam que os 
valores tensionais numa população muito 
idosa foram muito variáveis ao longo do 
tempo em determinações seriadas, e sofrem 
flutuações súbitas colocando com frequência 
o doente hipertenso controlado em situações 
de hipo ou hipertensão importantes. Este 
trabalho aponta para a importância do 
registo longitudinal da tensão arterial na 
população idosa e o seu uso sistemático na 
optimização terapêutica ao contrário da 

VARiABiLidAde TenSiOnAL nA POPULAÇãO 
HiPeRTenSA MUiTO idOSA

Bruno Piçarra, Ana Rita Santos, Margari-
da Celeiro, Ângelo Bento, Pedro dionísio, 
Pedro Semedo, Manuel Trinca, Agostinho 
Caeiro, António Jara
Serviço de Cardiologia, Hospital espírito 
Santo – évora
bcpicarra@hotmail.com

inTROdUÇãO: As doenças cardio-
vasculares constituem a principal causa de 
morte em Portugal. O conhecimento da 
prevalência dos diferentes factores de risco 
cardiovasculares (FCRV) poderá levar à 
adopção de estratégias preventivas adequa-
das à idade dos doentes (D). É traçado 
como objectivo determinar qual prevalência 
dos diferentes FRCV em Ds com Enfarte 
Agudo do Miocárdio (EAM) com idades 

muito distintas (<45 anos e ≥ 80 anos).

MéTOdOS: Efectuado estudo re-
trospectivo englobando todos os doentes 
internados, consecutivamente, com o 
diagnóstico de EAM no período de Janeiro 
de 2005 a Dezembro de 2007 (36 meses). 
Constituíram-se 2 grupos: EAM em D 
jovens (<45 anos, n=45D, idade média 39,8 
± 4,6 anos) e EAM em D muito idosos 
(≥ 80 anos, n=132D, idade média 83,2 ± 2,8 
anos). Foram recolhidos dados demográficos 
(idade e sexo) e prevalência dos diferentes 
FRCVs. 

ReSULTAdOS: Os doentes jovens 
apresentaram maior prevalência do sexo 
masculino (87,5% versus 55,3%; p=0,0001) 

e de hábitos tabágicos (82,5% versus 5,3%; 
p=0,0001). Os D muito idosos apresen-
taram maior prevalência de hipertensão 
arterial (80,3% versus 22,5%; p=0,0001), 
de Diabetes Mellitus (33,3% versus 7,5%; 
p=0,0003) e de angor/EAM prévio (31,1% 
versus 2,5%; p=0,0001). A dislipidémia foi o 
único FRCV que não apresentou alterações 
significativas, estando presente em 37,0% 
nos jovens e em 34,1% nos muito idosos, 
p=0,83.

COnCLUSãO: Os FRCVs parecem 
ter diferente significado na predisposição e 
desenvolvimento do EAM em populações 
de diferentes idades. A dislipidémia parece 
ser o único FRCV comum nos D jovens e 
muito idosos.

enfARTe AGUdO dO MiOCáRdiO eM difeRenTeS idAdeS: 
PReVALênCiA dOS difeRenTeS fACTOReS de RiSCO CARdiOVASCULAReS.
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R. Bagina; C. Baeta Serviço de Medicina  
interna; HdJMG – ULSnA, ePe;  
ricardo_bagina@hotmail.com

inTROdUÇãO: O objectivo deste estudo 
foi estudar o impacto da terapêutica com ARAII 
e/ou IECA numa população com elevado risco 
cardiovascular.
MATeRiAL: Colheu-se uma  amostra de 176 
doentes da consulta de risco cardiovascular (Idade: 
67 anos; H:78,9%; M:21,02%).
MéTOdOS: Analisou-se a população em fun-
ção da utilização de ARAII e/ou IECA, bem como 
a taxa de eventos cerebrovasculares, cardiovasculares, 
metabólicos e utilização de cardiologia de interven-
ção associados a cada grupo.
ReSULTAdOS:G1(Sem ARAII/Sem 
IECA): 22 doentes; Idade:66,8 anos; CAD s/
EAM:36%; CAD c/EAM:36%; AVC: 9%; 
HTA:41%; DM2:32%; Dislipidemia:32%; 
TAs:132,7mmHg; TAd:77,3mmHg; IMC:26Kg/
m2; PA:97,8cm; Glicemia:132,7mg%; 
HbA1c:8,0%; Ureia:44,2mg%; Creatinina:1,0mg%; 
CT:176,2mg%; cHDL:46,5mg%; cLDL:103,5mg%; 
Triglicéridos:140,1mg%; By-Pass AC:18%; 

Angioplastia:50%; Associação com outros anti-
hipertensores: 0A-HTA - 55,0%; 1A-HTA - 30,0%; 
2A-HTA - 10,0%; 3A-HTA - 5,0%;
G2(IECA): 41 doentes; Idade:66,8 anos; CAD 
s/EAM:24%; CAD c/EAM:41%; AVC:2%; 
HTA:83%; DM2:59%; Dislipidemia:46%; TAs: 
141mmHg; TAd: 75,7mmHg; IMC:28Kg/m2;  
PA:100cm; Glicemia:127,7mg%; HbA1c:7,6%; 
Ureia:43,3mg%; Creatinina:0,95mg%; 
CT:168,3mg%; cHDL:45,1mg%; cLDL:94,9mg%; 
Triglicéridos:150,5mg%; By-Pass AC:15%; 
Angioplastia:44%; Associação com outros anti-
hipertensores: 0A-HTA - 8,2%; 1A-HTA - 45,9%; 
2A-HTA - 36,1%; 3A-HTA - 9,8%;
G3(ARAII): 59 doentes; Idade:68,5 anos; CAD 
s/EAM:19%; CAD c/EAM:54%; AVC:8%; 
HTA:75%; DM2:46%; Dislipidemia:32%; 
TAs:135mmHg; TAd:77,3mmHg; IMC:27,8Kg/
m2; PA:100,5cm; Glicemia:124,2mg%; 
HbA1c:7,1%; Ureia:42mg%; Creatinina:1,0mg%; 
CT:165,3mg%; cHDL:48,2mg%; cLDL:93,8mg%; 
Triglicéridos:116,7mg%; By-Pass AC:22%; 
Angioplastia:39%; Associação com outros anti-
hipertensores: 0A-HTA - 21,1%; 1A-HTA - 49,1%; 
2A-HTA - 22,8%; 3A-HTA - 7,0%;

G4(ARAII/IECA): 54 doentes; Idade:64,9 anos; 
CAD s/EAM:24%; CAD c/EAM:26%; AVC:9%; 
HTA:96%; DM2:57%; Dislipidemia:65%; 
TAs:142mmHg; TAd:80,2mmHg; IMC:29,3Kg/
m2; PA:101,5cm; Glicemia:131,2mg%; 
HbA1c:7,5%; Ureia:46,8mg%; Creatinina:1,0mg%; 
CT:163,7mg%; cHDL:44,2mg%; cLDL:86,7mg%; 
Triglicéridos:172,0mg%; By-Pass AC:17%; 
Angioplastia:30%; Associação com outros anti-
hipertensores: 0A-HTA - 26,9%; 1A-HTA - 32,7%; 
2A-HTA - 34,6%; 3A-HTA - 5,8%;

COnCLUSõeS
O grupo G4 é o de risco cardiovascular mais elevado 
e o G1 o de risco mais baixo.
Os valores tensionais do grupo G1 são semelhantes 
aos do G3 e os do G2, aos do G4.
A função renal é semelhante em todos os grupos.
Nos doentes medicados com ARAII, quando com-
parados com os medicados com IECA, obteve-se 
um melhor controle tensional, recorrendo a menos 
associações. 
A associação de IECA/ARAII foi utilizada 
preferencialmente nos doentes hipertensos, de risco 
cardiovascular mais elevado.

ieCA e ARAii nO TRATAMenTO de dOenTeS HiPeR-
TenSOS nA COnSULTA de RiSCO CARdiOVASCULAR

Catarina Santos ¹; Ricardo Vizinho ²; Teresa Adragão ²; 
José diogo Barata ²
¹ - Serviço de nefrologia, Hospital Amato Lusitano, 
Castelo Branco
² - Serviço de nefrologia, Hospital de Stª Cruz, 
CHLO, Carnaxide 
santos9_cat@yahoo.com

inTROdUÇãO: A caracterização da pressão arterial 
(PA) com recurso à análise da onda de pulso (AOP) 
permite avaliar os parâmetros de hemodinâmica central e 
apresenta valor prognóstico para eventos cardiovasculares. 
No entanto, na doença renal crónica (DRC), a avaliação 
destes parâmetros por tonometria de aplanação pode ser 
dificultada pela rigidez arterial característica desta popula-
ção de doentes. Propusemo-nos, por isso, comparar em 
doentes com DRC os valores de PA periférica (PAp) e 
aórtica central (PAc) e identificar, de entre os parâmetros 
de hemodinâmica determinados, os factores preditores 
dos diferentes graus de hipertensão e de rigidez arterial. 

MéTOdOS: prospectivamente, avaliámos 40 
doentes com DRC estadios 4 e 5 e determinámos a 
PAp (média de 2 leituras), a pressão de pulso peri-
férica (PPp) e parâmetros de hemodinâmica central 
[PA sistólica (PASc) e pressão de pulso centrais (PPc), 
pressão arterial média (PAM), “augmentation índex” 
(Aix), ratio de viabilidade do subendocárdio (SEVR) 
e amplificação da pressão de pulso (aPP)] obtidos 
por tonometria de aplanação ao nível da artéria radial 
(Sphygmocor ®). A análise estatística foi feita com 
recurso ao SPSS e o nível de sigificância definido para 
p<0.05. 
ReSULTAdOS: 30 doentes do sexo masculino, 
idade média de 62.2 ± 15 anos e 10 doentes (25%) 
com história de diabetes mellitus tipo 2. De acordo 
com os valores de PAp, 17 doentes (42.5%) apresen-
tavam hipertensão arterial (HTA) grau 1, 2 doentes 
(5%) HTA grau 2 e 3 doentes (7.5%) HTA grau 3 [5 
doentes (12.5%) com HTA graus 2 e 3]. Os valores de 
PA sistólica periférica (PASp) e PPp foram superiores 

aos de PASc (P=0.000) e PPc (p=0.000). A PASp 
correlacionou-se com a PASc (r=0.957; p=0.000), a 
PAM (r=0.758; p=0.000) e a PPc (r=0.754; p=0.000) 
mas não com o Aix (r=0.307; p=0.057). Os valores de 
Aix e SEVR foram semelhantes para todos os graus 
de HTA (p<0.05 em todos os grupos). A PAM foi 
superior nos doentes com HTA graus 2 e 3 (93.5 ± 
11.9 versus 119 ± 10.1 mmHg; p=0.042) assim como 
a aPP (13.6 ± 5 versus 19 ± 3 mmHg; p=0.012). 
Por análise de regressão logística apenas a PAM foi 
preditora de HTA graus 2 e 3 (β=0.5; p=0.001) e a 
PPc (p=0.000) e aPP (p=0.000) do Aix. 

COnCLUSãO: na DRC estadios 4 e 5 os 
valores de PASp são superiores aos determinados por 
AOP mas correlacionam-se positivamente com as 
pressões arteriais centrais. A PAM foi o preditor mais 
importante de HTA graus 2 e 3 e os parâmetros que 
se associaram a maior rigidez arterial nesta população 
de doentes foram PPc e aPP. 

PARÂMeTROS de HeMOdinÂMiCA CenTRAL PRediTOReS 
de HiPeRTenSãO e RiGideZ ARTeRiAL nA dOenÇA RenAL CRÓniCA
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inTROdUÇãO: Permanece ainda 
controverso se os indivíduos com pressão 
arterial (PA) elevada no consultório e PA 
normal no ambulatório (hipertensos de bata 
branca, HBB) apresentam características 
de personalidade distintas dos normotensos 
(NT) e hipertensos (HT). 
Avaliou-se se os HBB apresentam diferen-
ças nos níveis de neuroticismo, extroversão, 
abertura à experiência, amabilidade e conscien-
ciosidade quando comparados com os NT e 
HT. 

MATeRiAiS e MéTOdOS: A 
amostra (N=210) foi constituída por 100 
NT (62% mulheres, idade média 38 anos, 
IMC 22 Kgm2), 55 HT (34,5% mulheres, 
idade média 49 anos e IMC 26,4 Kgm2) e 
55 HBB (54,5% mulheres, idade média 48 
anos e IMC 25,9Kgm2), todos sem medica-
ção. Para avaliação das variáveis de perso-
nalidade utilizou-se o Inventário dos Cinco 
Factores NEO revisto (NEO-FFI-R). Os 
sujeitos foram classificados como NT, HT 
ou HBB tendo em conta a média dos 3 
registos da PA no consultório e a realização 
de MAPA de 24 horas. 

ReSULTAdOS: Verificou-se que as 
médias da PA casual (sistólica e diastólica) 
correlacionam-se inversamente com 
neuroticismo (PAS r=-0,158, p<0,01; PAD 
r=-0,185, p<0,01), com a extroversão (PAS 
r=-0,231, p<0,001; PAD r=-0,291, p<0,001) 
e a variável abertura à experiência correlacio-

na-se inversamente com a PA ambulatória 
nocturna (r=-0174, p<0,01). Para além das 
diferenças nos valores da PA casual e ambu-
latória, verificou-se que os NT, quando com-
parados com os HT, apresentam maiores 
níveis de extroversão (29,32 ± 3,60 vs 27,40 
± 4,0, p<0,05), não se tendo observado dife-
renças entre os HBB e os HT e NT. 

COnCLUSãO: Factores de perso-
nalidade como o neuroticismo, extroversão e 
abertura à experiência correlacionam-se com 
PA sistólica e diastólica sugerindo influência 
destas variáveis no momento da medição da 
PA principalmente nos HT apresentando 
estes níveis de extroversão mais baixos.

PALAVRAS-CHAVe: 
Pressão arterial, Personalidade

ReLAÇãO dA PReSSãO ARTeRiAL COM A PeRSOnALidAde 
eM SUJeiTOS nORMOTenSOS, HiPeRTenSOS e HiPeRTen-
SOS de BATA BRAnCA

Ana Luísa neves1,2, Luciana Couto1,2, 

duarte Pignatelli2,3

1 Unidade de Saúde familiar Camélias
2 faculdade de Medicina da Universidade 
do Porto
3 Serviço de endocrinologia, Hospital São 
João, ePe
e-mail: ana.luisa.neves@gmail.com

A crescente prevalência de obesidade é 
progressivamente reconhecida como um 
importante factor de risco para o desen-
volvimento de hipertensão. Paralelamente, 
a epidemia de hipertensão e hipertensão 
associada à obesidade são acompanhadas 
por um aumento da incidência de doença 
renal crónica. O objectivo desta revisão 
consiste em rever a evidência existente 
relativamente à relação entre hipertensão 
e obesidade, assim como aos mecanismos 
subjacentes a esta relação - e discutir as 

suas possíveis implicações a nível renal. 
Foi realizada uma pesquisa nas bases de 
dados MEDLINE, Guidelines Finder, 
National Guideline Clearinghouse, 
Canadian Medical Association Infobase, 
The Cochrane Library, DARE, Bandolier, 
TRIP e InfoPoems, utilizando os ter-
mos MeSH “Hypertension”, “Obesity” e 
“Chronic kidney disease”. Limitou-se a 
pesquisa a artigos publicados desde Janeiro 
de 2000 até Dezembro de 2009, em Inglês 
e Francês.
A obesidade, particularmente a abdominal, 
associa-se de forma consistente com o 
desenvolvimento de hipertensão. Múlti-
plos mecanismos fisiopatológicos têm sido 
sugeridos como o responsável inter-
mediário por esta relação: a activação do 
sistema renina-angiotensina-aldosterona 
(SRAA), do sistema nervoso simpático, a 
resistência à leptina e a disfunção endo-

telial. A evidência sugere que a obesidade 
contribui também para o desenvolvimento 
e progressão da doença renal, favorecendo 
a hiperfiltração glomerular, aumento da 
excreção urinária de albumina e glomeru-
losclerose. 
A obesidade é um factor de risco indepen-
dente para o desenvolvimento e progressão 
de hipertensão e doença renal. Estas as-
sociações têm importantes implicações na 
prevenção, uma vez que uma redução no 
peso, mesmo que modesta, resulta numa 
redução considerável da actividade do 
SRAA em circulação e no tecido adi-
poso, traduzindo-se numa contribuição 
na diminuição da pressão arterial. Sendo 
conhecido o efeito da obesidade no de-
senvolvimento da hipertensão, tornam-se 
pertinentes estudos que avaliem o impacto 
da redução da obesidade já estabelecida 
sobre a morbilidade cardiovascular e renal.

OBeSidAde e HiPeRTenSãO – MeCAniSMOS SUB-
JACenTeS À ReLAÇãO e SUAS iMPLiCAÇõeS A níVeL RenAL 
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Silva, doroteia; Cortez-dias, nuno; Jorge, Cláudia; 
Silva Marques, João; Calisto, Carina; Almeida 
Ribeiro, Miguel; Robalo Martins, Susana; Pessoa, 
Teresa; ferreira, Ana i.; Gonçalves, Susana; Ribeiro, 
Sónia; Santos, Laura; Bordalo e Sá, Armando; 
Correia, Maria J.; Carvalho de Sousa, J; fiuza, Ma-
nuela; nunes diogo, António; Lopes, Mário G.

inTROdUÇãO: Os fármacos que interferem no 
sistema renina-angiotensina-aldosterona assumem um 
papel central no tratamento dos doentes com cardiopatia 
isquémica, diminuindo a morbi-mortalidade após o 
enfarte agudo do miocárdio (EAM). No entanto, é um 
sistema homeostático complexo, em que alguns elementos 
poderão exercer adicionalmente efeitos protectores. 
Constatou-se recentemente que a sobre-expressão da 
variante 2 da Enzima Conversora da Angiotensina 
(ECA) durante o EAM tem um efeito protector na 
função sistólica ventricular esquerda. 

OBJeCTiVO: Determinar a correlacção da activi-
dade plasmática da ECA (apECA) com a gravidade 
do compromisso estrutural cardíaco em doentes com 
EAM.

MéTOdOS: Em doentes consecutivos admitidos 
por EAM com elevação de ST e submetidos a angio-
plastia primária, avaliou-se a apECA numa amostra 
de sangue colhida aquando do início do cateterismo 
coronário. Foi realizado estudo ecocardiográfico 24 a 
72h após a angioplastia e a fracção de ejecção (FEj) 
foi determinada pelo método de Simpson biplano. 
Definiu-se compromisso da função ventricular esquerda 
por FEj ≤40%. A associação da apECA à FEj foi 
determinada pela correlação de Pearson, e o efeito da 
idade, terapêutica antihipertensora prévia, história de 
EAM e valores tensionais na admissão na associação foi 
determinado por análise de regressão linear múltipla.

ReSULTAdOS: Foram estudados 75 doentes (80% 
do sexo masculino; 62±14 anos), 77% dos quais hiper-
tensos, 39% sob medicação com inibidores da ECA ou 
antagonistas da angiotensina II e 23% com história prévia 
de EAM. A apECA foi de 32±15 UI/L (3-75 UI/L) e 
a FEj foi de 53±12%, sendo inferior a 40% em 18% dos 
doentes. A apECA correlacionou-se positivamente com a 
FEj (R2=0,336; p=0,026), tendo sido menor nos doentes 
com FEj comprometida (34±11 vs 21±11 UI/L; p=0,006). 
No modelo final de regressão linear múltipla, apenas a 
actividade plasmática da ECA permaneceu significativa-
mente associada à FEj (R2 ajustado=0,186; p=0,006). 

COnCLUSãO: Os efeitos do sistema renina-
angiotensina-aldosterona no decurso do EAM são 
complexos. A apECA avaliada aquando do cateterismo 
coronário de urgência está associada à gravidade do 
compromisso estrutural cardíaco.

A enZiMA COnVeRSORA dA AnGiOTenSinA ASSOCiOU-Se 
À GRAVidAde dO COMPROMiSSO eSTRUTURAL CARdíACO 
nO COnTeXTO dO enfARTe AGUdO dO MiOCáRdiO COM 
eLeVAÇãO de ST

Sousa, A.C., Palma dos Reis, R., freitas A.i., 
Pereira, A., Ornelas, M., nóbrega, L., Paulino, 
L., freitas, S., Andrade, G., freitas, C., Araújo, 
J.J., Cumar, K., Brehm, A., Mendonça, M.i.
Unidade de investigação do Hospital Central do 
funchal – dep.card@srs.pt

inTROdUÇãO: A Hipertensão Arterial 
(HTA), é um importante factor de risco de Doença 
Cardiovascular e em especial do Acidente Vascular 
Cerebral. 
O sistema Renina – Angiotensina – Aldosterona, 
sistema interveniente na Hipertensão, em que a 
Enzima de Conversão da Angiotensina (ECA), 
actua sobre a Angiotensina I que gera o péptido 
activo, a Angiotensina II com potente acção vaso-
constritora.
Os níveis plasmáticos da ECA são estáveis em 
cada indivíduo, mas diferem grandemente entre 
os indivíduos. Esta variação é influenciada pelos 
polimorfismos da ECA, nomeadamente o ECA 
I/D, estando descrito, na variante DD, aumento da 
actividade enzimática com risco acrescido de HTA.

OBJeCTiVO: Com o presente trabalho 
pretendemos avaliar se os polimorfismos da ECA, 
nomeadamente a variante DD da ECA I/D, 
constituem factor de risco para o aparecimento de 
hipertensão arterial numa população portuguesa.

MATeRiAL e MéTOdOS: Estudo caso 
– controlo incluindo 483 casos (51,8 % do sexo 
masculino) com diagnóstico de Hipertensão Arte-
rial, seleccionados sequencialmente das consultas 
de Medicina Geral e Familiar e de Medicina 
Interna e 331 controlos (49,5% do sexo masculino), 
indivíduos sem hipertensão arterial seleccionados 
do mesmo modo das respectivas consultas. Tentou-
se que os casos e controlos fossem emparelhados 
por sexo e idade. Todos colheram sangue para 
análises bioquímicas e extracção de ADN para 
análises genéticas. Avaliámos, em ambos os grupos, 
os polimorfismos genéticos da ECA (ECA I/D). 
A análise dos dados foi feita através da utiliza-
ção do software estatístico SPSS for Windows 
versão 14.0, Chicago, Illinois. Considerou-se um 
valor p<0,05 como estatisticamente significativo. 

Todas as variáveis contínuas são apresentadas 
com a respectiva média ± Desvio Padrão (DP). As 
frequências das variantes genéticas foram avaliadas 
pelo teste do χ² e T Student. Para determinar o 
risco de hipertensão arterial em relação ao genótipo 
DD, usou-se a análise univariada (tabela 2x2), 
calculando-se os Odds Ratio e intervalos de confi-
ança de 95%. Usou-se como limiar de significância 
o valor de p<0,05.

ReSULTAdOS: O polimorfismo DD do ECA 
I/D, está associado, com significância estatística ao 
aparecimento de HTA (Odds ratio =1,16, p=0,043, 
análise unilateral)

COnCLUSõeS: De acordo com os resultados 
apresentados, o polimorfismo DD da ECA está 
relacionado, de forma significativa, com o apareci-
mento hipertensão arterial.
Os doentes com HTA e com este polimorfismo 
poderão beneficiar de uma terapêutica que interfira 
com o eixo Renina-Angiotensiona-Aldosterona.

PRéMiO de MeLHOR APReSenTAÇãO de PÓSTeR

O POLiMORfiSMO dd dA enZiMA de COnVeRSãO dA AnGiO-
TenSinA ReLACiOnA-Se COM O APAReCiMenTO de HiPeR-
TenSãO ARTeRiAL nUMA POPULAÇãO PORTUGUeSA 
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ReSUMO : Sabe-se há décadas que a 
hipertensão arterial (HA) é um 
Importante fator de risco cardiovascu-
lar, notadamente os acidentes vasculares 
cerebrais (AVCS). Este trabalho retrospec-
tivo em uma população de baixo poder 
econômico confirma este fato.

TRABALHO : Estudou-se 861 
pacientes (502 mulheres e 359 homens) 
matriculados há pelo menos oito anos em 
dois ambulatórios, mesquita e queimados, 

municípios do estado do Rio de Janeiro, 
Brasil. Todos portando (HA) primária, 
com pelo menos três consultas anuais.  Ao 
revisar-se o prontuário destes 861 pa-
cientes , observou-se a presença de (AVC), 
hemorrágicos e/ou isquêmicos em 44 (24 
mulheres e 20 homens).
 Destes , o porcentual de diabéticos (21+ - 
3 %) , dislipidêmicos (44 + - 3 %) e
Fumadores (15 + - 3 %) são semelhantes 
nos dois grupos , de hipertensos com e 
sem (AVC) .Não foi possível avaliar-se a 
presença ou não de sedentarismo  , nem o 
grau de adesão às medicações prescritas.
Retrospectivamente , observou-se que a 
média da pressão arterial no grupo (AVC) 
foi de 162,3 x 98,4 mm hg , sendo que a 
média no grupo não (AVC) foi de 141,1 x 
90,4 mm hg.

COnCLUSãO : Tal trabalho revela a 
dificuldade de atingir-se as metas pressóricas 
propostas pelas diretrizes européias e brasi-
leiras em populações brasileiras de baixo poder 
econômico. Observou-se que o grupo (AVC) 
possui níveis tensionais mais elevados que o 
grupo de hipertensos sem (AVC), o que con-
firma a relação direta entre os maiores níveis 
tensionais e os (AVCS).

HiPeRTenSãO ARTeRiAL COMO fATOR de RiSCO PARA 
ACidenTe VASCULAR CeReBRAL eM POPULAÇãO  
de BAiXO POdeR eCOnÓMiCO .

inês Rosendo, Maria Conceição Castro, 
Margarida Santos, Paula Miranda, Liliana 
Constantino, Tiago Santos, Catarina Matias, 
Maria Glória neto, Maria Prazeres francisco, 
Luiz Miguel Santiago.
instituição: Centro de Saúde de eiras – Coim-
bra

inTROdUÇãO: A diabetes é um dos pro-
blemas de Saúde Pública de elevada magnitude e 
o exercício físico (EF) faz parte da sua terapêu-
tica não farmacológica (recomendado exercício 
moderado 3-4 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 (PP) e índice tornozelo-braço (ITB) 
alterados. O médico de família (MF) tem papel 
essencial na motivação para a prática de EF e 
prevenção cardiovascular na população diabética 
por ele seguida.

OBJeCTiVOS: Caracterizar os hábitos de 
EF dos diabéticos tipo 2 seguidos no Centro de 
Saúde. Compreender se existe relação entre o 
exercício praticado pelos diabéticos e a tensão 
arterial (TA), valores lipídicos, PP e ITB.

MeTOdOLOGiA: Estudo descritivo, com 
uma amostragem de conveniência. População 
acessível: utentes diabéticos de um ficheiro, segui-
dos em consulta de diabetes no Centro de Saúde, 
que tiveram consulta entre 10 de Setembro e 10 
de Dezembro de 2009. Variáveis estudadas: sexo, 
idade, hemoglobina glicosilada (HbA1c), TA no 
braço e tornozelo, colesterol total (CT), colesterol 
LDL (LDL), triglicerídeos (TGC). Aplicado 
questionário validado de “avaliação do nível actual 
de actividade física”.

ReSULTAdOS: 50 utentes, 52% sexo femi-
nino, idade média 64,16 anos. 32% não pratica-
vam EF, 28% practicavam menos de 5 vezes por 
semana e 40% mais frequentemente. Os grupos 

etários mais jovens e os diabéticos do sexo mas-
culino fazem mais EF, assim como os dibéticos 
controlados (HbA1c >= 7%), isto sem significado 
estatístico. Os diabéticos que praticam EF apre-
sentam valores de TGC mais baixos (p=0,078). 
Não houve também diferença significativamente 
estatística entre o EF dos diabéticos e a sua TA, 
PP, ITB e valores lipídicos.

diSCUSSãO/COnCLUSõeS: Os 
diabéticos estudados apresentavam um bom nível 
de EF, sendo o sexo masculino mais praticante, o 
que está de acordo com outros estudos publicados 
em Portugal. Não se encontrou relação estatisti-
camente significativa com a TA, PP e ITB, talvez 
diluído pelo aconselhamento feito pelo MF a to-
dos os diabéticos por ele seguidos e possivelmente 
pelo facto da amostra não ser muito grande. 

PALAVRAS-CHAVe: 
Diabetes, exercício físico

eXeRCíCiO fíSiCO e RiSCO CARdiOVASCULAR eM diABé-
TiCOS SeGUidOS nO CenTRO de SAúde
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inTROdUÇãO 
A Hipertensão Arterial (HTA) é uma patologia fre-

quentemente associada à diabetes. Surge em cerca de 
30% de indivíduos com Diabetes Mellitus tipo 1 (DM 
1), sendo frequentemente secundária à nefropatia 
diabética. 

OBJeCTiVOS
Determinar o número de doentes (D) diabéticos tipo 
1 com HTA, seguidos numa Unidade de Diabetologia 
e avaliar a terapêutica anti-hipertensora utilizada.

MATeRiAL e MéTOdOS
Estudo retrospectivo baseado na revisão dos processos 
clínicos de doentes com DM 1, tendo sido seleccio-
nados 100 D por ordem alfabética que frequentaram 
a consulta em 2009. Foi utilizado o SPSS 13.0 para 
análise estatística. Foram seguidas as guidelines de 
diabetes da Sociedade Europeia de Cardiologia e da 
Sociedade Europeia para o Estudo da Diabetes e as 
guidelines de HTA do JNC 7.

ReSULTAdOS
A idade média foi de 33 ± 14,5 anos sendo 54% dos 
D do sexo masculino. A média dos valores de pressão 
arterial sistólica (PAS) avaliada na consulta foi de 128 
± 17,1 mmHg e da pressão arterial diastólica (PAD) 

foi de 74 ± 10,5 mmHg.
O número de D hipertensos na consulta foi de 36%, 
sendo que destes 47% apresentavam nefropatia.
Em 52% dos D diabéticos tipo 1 estudados, foram 
utilizados anti-hipertensores. Nestes, o motivo de 
início foi em 36,5% a prevenção de nefropatia, em 
30,8% o tratamento da HTA, em 17,3% o tratamento 
da nefropatia e HTA, e em 15,4% o tratamento da 
nefropatia.
As classes farmacológicas utilizadas foram os 
inibidores da enzima de conversão da angiotensina 
(IECA) em 96,2%, os antagonistas dos receptores da 
angiotensina II em 7,7%, os bloqueadores de canais 
de cálcio em 9,6%, os diuréticos em 11,5% e os beta-
bloqueantes em 3,8%. A terapêutica anti-hipertensora 
foi utilizada em monoterapia em 80,8% dos casos.

COnCLUSãO
O número de doentes diabéticos tipo 1 com HTA 
corresponde ao descrito na literatura, sendo que 
apenas 47% apresentava nefropatia.
A classe farmacológica mais utilizada foi o IECA pela 
sua potencial acção na evolução da nefropatia nos 
doentes com DM 1. 
A maioria dos doentes encontrava-se em monoterapia.

HiPeRTenSãO ARTeRiAL eM dOenTeS diABéTiCOS TiPO 1

Rui Providência, Joana Silva, Luís Seca, Pedro Lou-
renço Gomes, Sérgio Barra, Gisela Costa, francisca 
Caetano, Ana faustino, Ana Botelho, 
nuno Quintal, José nascimento, 
A.M.Leitão-Marques 
Serviço de Cardiologia, Centro Hospitalar de Coimbra

inTROdUÇãO: Estudos recentes têm demons-
trado que alguns fármacos pertencentes ao grupo 
dos inibidores da enzima conversora de angiotensina 
(IECA), antagonistas dos receptores da angiotensina 
II (ARA-II) e estatinas poderão ter um importante 
papel na manutenção do ritmo sinusal (RS) em doentes 
com fibrilhação auricular (FA) paroxística. Não existem 
porém observações na prática clínica diária que possam 
comprovar tais dados.

OBJeCTiVO: Avaliar o impacto da medicação com 
IECA/ARA-II e estatinas na manutenção de RS a 
longo prazo, após a realização de cardioversão eléctrica 
(CVE) de FA.

MéTOdOS: Estudo prospectivo de 102 doentes con-
secutivos submetidos a CVE de FA em que 86 (84,3%) 
alcançaram RS (média de idades de 69,1+-9,7 anos; 
29,1% mulheres) e foram seguidos ao longo de 6 meses. 
Estabeleceu-se um protocolo de avaliação prévia por 
ecocardiograma transtorácico e transesofágico (área da 
aurícula esquerda e apêndice auricular esquerdo - AAE, 
velocidades de fluxo a nível do AAE, grau de autocon-
traste ecocardiográfico e severidade da regurgitação 
mitral e fracção de ejecção do VE), avaliado o score de 
CHADS, tempo de evolução de FA, medicação em curso 
e determinados parâmetros analíticos (PCR, NT-
proBNP, D-dímeros e factor de VonWillebrand). Análise 
estatística descritiva e inferencial, com determinação dos 
preditores independentes de recidiva de FA aos 6 meses 
e traçadas curvas de Kaplan-Meyer, recorrendo ao SPSS 
16.0.

ReSULTAdOS: Foi detectada recidiva de FA aos 6 
meses em 38,8% e encontrados os seguintes preditores 
independentes: Área AE > 27,5cm2 OR 2,7 IC95% 1,0-
6,9 p 0,04; Área AE > 30,0cm2 OR 9,5 IC 2,7-32,8 p < 

0,001; Clínica de insuficiência cardíaca OR 2,4  IC95% 
1,0-5,9  p 0,05; Fracção de ejecção do VE < 50% OR 3,7 
IC95% 1,1-12,3 p 0,02. Não foram encontrados outros 
preditores clínicos (nomeadamente medicação com 
IECA/ARA-II ou estatina, tempo de evolução, CHADS 
e demográficos), ecocardiográficos (os diferentes marca-
dores de risco protrombótico utilizados) e analíticos. 

COnCLUSõeS: Nesta população, doentes 
medicados com IECA/ARA-II e estatinas não 
obtiveram taxas de recidiva inferiores quando 
comparados com os restantes. Talvez os efeitos 
encontrados em outros estudos sejam devidos 
propriedades pelotrópicas de apenas alguns 
fármacos e não a um efeito de classe, ou então, 
seria provavelmente necessária uma população 
de maiores dimensões para que as diferenças se 
tornassem significativas. Factores consensual-
mente aceites como preditores de recidiva de FA 
como dilatação da AE e presença de insuficiên-
cia cardíaca ficaram comprovados neste grupo 
populacional.

iMPACTO dOS ieCA/ARA-ii e eSTATinA nA eSTRATéGiA de 
COnTROLO de RiTMO dA fiBRiLHAÇãO AURiCULAR
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RESUMOS 4º cOngRESSO pORtUgUêS dE HipERtEnSãO
ABStRActS 4tH pORtUgUESE cOngRESS Of HypERtEnSiOn

cOMUnicAÇÕES dE pOStERS

Sérgio Barra, Pedro Gomes, Rui 
Providência, Joana Silva, Luís Seca, 
Gisela Costa, francisca Caetano, Cata-
rina faustino, António Leitão Marques
Centro Hospitalar de Coimbra, Serviço 
de Cardiologia
sergioncbarra@gmail.com

inTROdUÇãO: A Diabetes Mel-
litus (DM), a hipertensão arterial (HTA), 
a dislipidemia e o tabagismo associam-se 
a maior risco de doença coronária (DC) 
e doença arterial periférica (DAP). O 
Índice Tornozelo-Braço (ITB) é uma fer-
ramenta habitualmente usada na detecção 
da DAP. O objectivo deste trabalho é 
avaliar a utilidade do ITB como preditor 
de DC.

MATeRiAL e MéTOdOS: 
Estudo prospectivo com 92 doentes 
consecutivos com Angina Crónica 
Estável (67.08±10.32 anos, 70.7% do 
sexo masculino, 21.7% com DM, 70.7% 
com HTA) admitidos para realização de 
coronariografia electiva. Foram recolhidas 
as características demográficas, factores 
de risco cardiovasculares e resultados da 
coronariografia. Foi calculado o ITB para 
ambos os membros inferiores e estudada 
uma eventual correlação entre este índice 
e a extensão da doença coronária. 

ReSULTAdOS: Verificou-se uma 
correlação negativa entre os valores do 
ITB e o número de vasos com lesões 
significativas (r = -0.243, p = 0.021 para o 
membro inferior [MI] direito; r = - 0.205, 

p = 0.050 para o MI esquerdo). De facto, 
um ITB < 1.1 para o MI direito associou-
se a doença coronária mais prevalente 
(75% vs 46.8%; p = 0.013) e extensa, com 
um maior número de vasos atingidos 
(1.21 vs 0.84; p = 0.046), maior número 
de segmentos lesionados (1.64 vs 1.20; 
p = 0,054), maior número de segmentos 
com lesões > 70% (1.43 vs 0.95; p= 0.020) 
e maior risco de oclusão total (35.7% vs 
16.4%; p = 0.043; OR 2.83).

COnCLUSõeS: O ITB mostrou ter 
valor como preditor de DC. De facto, este 
Índice correlacionou-se com a presença 
e extensão da DC e valores <1.1 associ-
aram-se inclusive a maior risco de oclusão 
coronária. 

O índiCe TORnOZeLO-BRAÇO COMO PRediTOR 
de dOenÇA COROnáRiA

Carla Matias1, Mesquita Bastos2, Cla-
rinda neves1, José Adérito1, Rosa Jorge1, 
Capão filipe1

1Serviço de Medicina, 2Serviço de Car-
diologia
Hospital infante d. Pedro, 
ePe – Aveiro
carlamatiassantos@gmail.com
Telef - 964030507

inTROdUÇãO:
A hipertensão arterial complica 5 a 10% 
das gravidezes podendo ser a primeira 
manifestação da pré–eclâmpsia. Ao 
risco acrescido para a mãe, associam-se 
complicações no desenvolvimento fetal, 
nomeadamente baixo peso ao nascer, 
parto pré-termo e atraso de crescimento 
intra-uterino. Continua a ser questionável 
o valor da Monitorização Ambulatória 
das 24 horas (MAPA) nesta situação. 

MATeRiAL e MéTOdOS:
Os autores fizeram uma análise retrospec-
tiva de 28 grávidas, 13 com HTA prévia, 
referenciadas da consulta de Obstetrícia 
de Risco para a consulta de Hipertensão 

no período de 2006 a 2009.Todas foram 
submetidas a registo de MAPA de 24h 
(inicialmente por Space labs 90217 e no 
último ano por Space labs 90207). Os 
MAPA realizaram–se entre as 26 s ± 
4,0 semanas com idade média materna 
de 30,9 anos com DP 4,2 anos. A todas 
foram colhidos dados antropométricos, 
factores de risco, terapêutica anti-hiper-
tensora e outros antecedentes considera-
dos relevantes. As grávidas foram seguidas 
até ao puerpério em regime de consulta 
ou internamento.

ReSULTAdOS: 
Quando se compararam, através de uma 
análise T – Student, os dados antropo-
métricos e os valores de MAPA  entre 
o grupo de grávidas que desenvolveram 
pré-eclâmpsia (n=3) versus as que não de-
senvolveram, a idade (p<0,004),a pressão 
arterial sistólica (PAS) 24h (p<0,02), a 
pressão arterial diastólica (PAD) noc-
turna (p<0,02) e a descida nocturna da 
PAS (p<0,005) relacionaram-se sig-
nificativamente com o aparecimento de 
pré-eclâmpsia  Esta apresentou também 

uma relação significativamente estatistica 
com o parto pré-termo (X2 12,7 p<0,002). 
Ao analisarmos o tipo de parto (termo 
ou pré-termo), verificou-se que a idade 
(p<0,004), a PAS 24h (p<0,0001), a PAD 
nocturna (p<0,0001), a descida nocturna 
da PAS (p<0,000) e da PAD (p<0,005) 
se relacionaram significativamente com o 
parto pré termo. Na relação entre valores 
de MAPA e peso à nascença (normal vs 
baixo peso) verificou–se que a PAD noc-
turna (p <0,02) e a descida nocturna da 
PAD (p <0,002), se associaram significa-
tivamente com o baixo peso a nascença.

COnCLUSãO: 
Podemos concluir que a MAPA pode 
ser um elemento essencial na avaliação e 
seguimento da gravidez assim como na 
avaliação do risco da mesma e do feto, 
mesmo que o modelo inicialmente usado 
não esteja validado. Dentro dos valores do 
MAPA os diastólicos parecem ser os que 
melhor discriminam. 

PALAVRAS CHAVe -  Mapa, 
Gravidez, pré-eclâmpsia  

HiPeRTenSãO nA GRAVideZ – PAPeL dA MOniTORiZAÇãO 
AMBULATÓRiA dAS 24H (MAPA) 
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Sérgio Barra, Joana Silva, Rui Providên-
cia, Pedro Gomes, Luís Seca, Gisela 
Costa, francisca Caetano, Catarina faus-
tino, António Leitão Marques
Centro Hospitalar de Coimbra, Serviço 
de Cardiologia
sergioncbarra@gmail.com

inTROdUÇãO: O Score de Grace 
(SG) é um score de risco cardiovascular 
usado em doentes com Enfarte Agudo do 
Miocárdio (EAM) que nos dá uma estima-
tiva do risco de mortalidade intra-hospitalar 
e aos 6 meses. O objectivo deste trabalho 
é avaliar se o SG é útil em doentes previa-
mente hipertensos com EAM como predi-
tor de risco cardiovascular aos 24 meses.
MATeRiAL e MéTOdOS: Foram 
avaliados 338 doentes previamente hiper-
tensos (idade média 70.5±12.3, 60.9% 
do sexo masculino, 43.5% diabéticos) 
admitidos consecutivamente na Unidade 
de Cuidados Intensivos Coronários com o 
diagnóstico de EAM e que sobreviveram 

ao internamento. Foi calculado o SG para 
mortalidade intra-hospitalar (SG_MIH) 
e aos 6 meses (SG_M6M) e avaliada a 
utilidade dos valores obtidos na predição 
do prognóstico aos 24 meses, nomeada-
mente o risco de mortalidade, reenfarte, 
angina recorrente, re-cateterização, AVC 
e internamento por Insuficiência Cardíaca 
Congestiva descompensada (ICCd).
ReSULTAdOS: Um SG_MIH ≥ 180 
(=SG_MIH médio + 17) associou-se a 
maior risco de mortalidade aos 24 meses 
(38% vs 13.5%, OR 3.93, p<0.001), maior 
risco de internamento por ICCd (35.3% vs 
12.2%, OR 3.56, p<0.001) e maior tendên-
cia para reenfarte (23.5% vs 13.3%, p=0.08). 
O risco de AVC ou de angina recorrente 
não foi significativamente mais alto nos 
doentes com SG_MIH > 180, enquanto 
a taxa de re-cateterização foi paradoxal-
mente mais baixa nestes doentes (5.9% vs 
20.6%, OR 0.24, p=0.016). Um SG_M6M 
≥ 150 (=SG_M6M médio + 17) revelou-se 
igualmente preditor de mortalidade aos 24 

meses (35.4% vs 14.7%, OR 3.2, p=0.002) 
e de ICCd no mesmo período (32.6% vs 
13.5%, OR 2.84, p=0.002), ainda que não 
tão forte como o SG_MIH ≥ 180. Doentes 
falecidos nos 24 meses que se seguiram 
à alta pós EAM apresentavam, aquando 
deste, SG_MIH mais elevados (177.5 vs 
147.9, p<0.001), verificando-se uma cor-
relação negativa discreta entre o SG_MIH 
e o número de meses até ao falecimento do 
doente (r=-0.201, p=0.006).
COnCLUSõeS: O SG foi criado com 
a finalidade de ajudar a prever o risco de 
mortalidade intra-hospitalar e aos 6 meses 
após um EAM, porém revelou-se igual-
mente útil como preditor de risco cardio-
vascular aos 24 meses numa população 
hipertensa admitida por EAM, correlacio-
nando-se mesmo com o tempo de sobrevida 
do doente. A maior taxa de re-cateterização 
nos doentes com SG mais baixos poderá 
justificar-se pela maior sobrevida destes 
doentes, permitindo o alcance dos timings 
para revisão angiográfica.

POdeRá O SCORe de GRACe PReVeR O RiSCO CARdiOVASCU-
LAR de dOenTeS HiPeRTenSOS 24 MeSeS APÓS UM enfARTe 
AGUdO dO MiOCáRdiO?

ferreira Morong f, Robles nR, Garcia de 
Vinuesa e, Macias R, Villa J, Sanchez Casado e, 
Cubero JJ.
Unidade de Hipertensão Arterial. Hospital 
infanta Cristina. Badajoz

inTROdUÇãO: A AMPA está demonstrando 
ser uma técnica mais eficaz para prognosticar a mor-
bimortalidade cardiovascular. Também demonstrou 
uma boa correlação com a hipertrofia ventricular 
esquerda medida por ECG ou ECO-CG. No 
entanto, não está clara sua correlação com a excreção 
urinária de albumina. O objectivo deste trabalho 
foi comprovar se a AMPA se correlaciona com a 
Microalbuminúria.   

MATeRiAL e MéTOdOS: Realizou-se 
AMPA em 206 pacientes atendidos consecutiva-

mente na Unidade de HTA do hospital Infanta 
Cristina. A pauta da medição foi a indicada pelo 
documento de consenso 2007 da SEH-LELHA 
(6 Medições x 5 dias). Utilizaram-se os aparelhos 
validados e reconhecidos por dito consenso. A Mi-
croalbuminúria mediu-se na urina de 24 horas. 

ReSULTAdOS: A intensidade da excreção 
urinária de albumina correlacionou-se com a PAS 
média segundo o consenso (r = 0,236, p=0,001) bem 
como com a PAS matinal e com a PAS nocturna. 
Não se encontrou correlação significativa com a 
PAD média nem em nenhum dos hemiperíodos. 
Quando se analisaram separadamente os dados 
correspondentes aos pacientes normoalbumi-
núricos (<30 mg/dl) encontramos uma correlação 
positiva com a PAS matinal e com a PAD média 
ou nos hemiperíodos.Os pacientes macroalbumi-

núricos mostraram também uma boa excreção deste 
parâmetro com a PAS. No entanto, quando se estu-
daram os pacientes microalbuminúricos não se pôde 
encontrar nenhuma correlação significativa.

COnCLUSõeS: A AMPA apresenta uma cor-
relação escassa com a excreção urinária de albumina. 
Esta correlação existe somente para a PAS de 24 
horas ou em qualquer dos hemiperíodos, não para a 
PAD. A correlação desaparece quando se conside-
ram só os casos de microalbuminúria. A correlação 
persiste quando se analisam por separado os casos 
de macroalbuminúria. Nos pacientes normoalbumi-
núricos detecta-se a correlação com a PAD.  

PALAVRAS-CHAVeS: 
Microalbuminúria. Pressão Arterial. Auto-Medição 

CORReLAÇãO enTRe OS VALOReS OBTidOS 
nA AUTO-MediÇãO dA PReSSãO ARTeRiAL (AMPA) 
e nA MiCROALBUMinúRiA
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