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RetRospective analysis of hy-
peRtensive patients evaluated 
by the speciality of inteRnal 
Medicine in an outpatient 
hospital clinic

luísa Moreira1, Marco fernandes1, elisabete 
couto1, luís Martins2, fernando Moreira1 

1 - serviço de Medicina interna – centro hospital 
de entre douro e vouga - unidade santa de Maria 
da feira
2 – serviço de cardiologia - centro hospital de 
entre douro e vouga - unidade santa de Maria da 
feira

ResuMo
Com o objectivo de caracterizar os doentes seguidos pela 
especialidade de Medicina Interna numa consulta de 
Hipertensão Arterial (HTA) foi efectuada uma revisão 
retrospectiva dos processos clínicos. Foram analisados 
145 doentes com idade média de 53,9 ±. Em 83,4% dos 
doentes a HTA classificou-se de essencial. As etiologias 
secundárias identificadas foram o hipertiroidismo, o 
hiperaldosteronismo primário (adenoma/ hiperplasia da 
suprarrenal), a doença parenquimatosa renal e a renovas-
cular (fibrodisplasia). Dos resultados dos vários factores 
de risco vascular pesquisados salientam-se a prevalência 
de dislipidemia (77,9%), obesidade abdominal (45,5%) 
e diabetes mellitus (37,2%). Em 67, 6% dos doentes 
verificou-se atingimento dos órgãos alvo pesquisados, 
sendo os mais afectados o coração (52,4%), rim ( 42,1%), 
cerebral (16,6%) e grandes vasos (12,4%). Em 74,1% 
dos pacientes recorreu-se a ≥ 2 grupos de fármacos para 
controlo da HTA. Registou-se que 43,3% dos pacientes 
encontravam-se sob terapêutica com ≥ 3 fármacos, sendo 
os grupos farmacológicos mais frequentemente utiliza-
dos os inibidores do sistema renina-angiotensina-aldos-
terona ( I- SRAA) (81,4%), os diuréticos (57,2%), os 
antagonistas dos canais de cálcio (ACC) (50,3%) e os β 
– bloqueadores (22,1%). Relativamente ao grau de con-
trolo da pressão arterial, nos doentes ainda em consulta, 
verificou-se que 51,3% estavam controlados e dos que 
tiveram alta (n=59) 84,5% encontravam-se controlados. 
Tratando-se de uma consulta diferenciada, a população 
hipertensa avaliada apresenta algumas características que 
diferem da população hipertensa em geral.

palavRas – chave
Hipertensão; retrospectiva; análise; consulta

abstRact
With the aim to characterize the hypertensive patients 
evaluated by the speciality of Internal Medicine in an 
outpatient hospital clinic we made a retrospective analy-
sis of the medical records. A total of 145 patients with 
median aged 53,9± were analysed. 83,4% of the patients 
presented essential hypertension. Secondary aetiology’s 
identified was hyperthyroidism, primary aldosteronism 
(adrenal adenoma/ hyperplasia), renal parenchymal dis-
ease and renovascular (fibromuscular dysplasia). Among 
the results of the vascular risk factors searched, we 
outline dyslipidemia that was found in 77,9% of the pa-
tients, abdominal obesity found in 45,5% and diabetes in 
37,2%. We documented clinical and subclinical organs 
damage in 67,6% of the patients, being the more preva-
lent the heart (52,4%), kidney (42,1%), cerebral (16,6%) 
and large vessels (12,4%). 74,2% of the patients were 
taking 2 or more pharmacological therapeutics drugs 
and 43,3% of all patients were taking 3 or more drugs. 
The pharmacological classes most frequently prescribed 
were blockers of the renin-angiotensin system ( 81,4%), 
diuretics ( 57,2%), calcium antagonists (50,3%) and β 
blockers (22,1%). About hypertension level control we 
documented that 51,3% of the patients were controlled 
and between the patients that were oriented to general 
practitioners doctors ( n= 59) 84,5% were controlled. The 
hypertensive outpatients evaluated presented different 
characteristics from hypertensive patients in general 
because they were refered.

Key-woRds: 
Hypertension, control, antihipertensive agents, mono-
therapy, polytherapy

intRodução
As doenças cardiovasculares, principalmente o enfarte de 
miocárdio (EM) e o acidente vascular cerebral (AVC), 
constituem algumas das mais importantes causas de 
morbilidade e mortalidade em todo o mundo e também 
em Portugal.(1)

A HTA tem sido identificada como um factor de risco 
para doença coronária (DC), insuficiência cardíaca 
(IC), acidente vascular cerebral (AVC), doença arterial 
periférica e insuficiência renal em inúmeros estudos 
epidemiológicos.(2- 5) Por cada aumento de 20 mmHg 

na pressão arterial sistólica (PAS)  ou de 10 mmHg 
na pressão arterial diastólica (PAD) o risco de morte 
cardiovascular aumenta para o dobro. Por outro lado, a 
redução de apenas 2 mmHg da PAS média reduz em 
7% o risco de morte por doença cardíaca isquémica e em 
10% o risco de morte por AVC. Se o aumento de 20/ 10 
mmHg da PA produz grande impacto sobre o risco de 
eventos cardiovasculares, as reduções, ainda que mínimas, 
não deixam de ter um importante contributo para a 
diminuição do referido risco. (3)

É, por conseguinte, inquestionável a necessidade de a 
HTA ser objecto de um processo diagnóstico e terapêu-
tico correcto. A avaliação de pacientes hipertensos em 
consultas diferenciadas justifica-se pelas dificuldades 
múltiplas que frequentemente surgem quer em termos 
de investigação etiológica quer de orientação terapêutica. 
A abordagem torna-se ainda mais complexa quando 
consideramos que a maioria dos pacientes apresentam 
outros factores de risco cardiovascular associados cujo 
controlo obviamente se impõe, com objectivos alvo que 
devem ser estabelecidos de acordo com o risco cardio-
vascular global.
A consulta de HTA em análise tem por objectivos 
avaliar os pacientes para ela orientados tendo em con-
sideração a idade, gravidade e margem de progressão da 
doença. Relativamente aos pacientes jovens pretende-se 
efectuar a caracterização, despiste de etiologia secundária 
e tratamento em função do contexto neuro-hormonal. 
Após optimização do tratamento, propõe-se uma avalia-
ção semestral com a finalidade de monitorizar a evolução 
da doença e caracterizar a população. Relativamente aos 
pacientes com HTA grau 2 ou 3 e risco cardiovascular 
elevado/ muito elevado são objectivos efectuar a carac-
terização, despistar eventualmente etiologia secundária 
caso o quadro o sugira e optimizar a terapêutica sendo 
realizada vigilância posterior com a finalidade de moni-
torizar a evolução da doença. Os pacientes diagnosti-
cados como hipertensos de bata branca são reavaliados 
com periodicidade variável (entre 6 meses e 2 anos) de 
acordo com o risco cardiovascular global. Relativamente 
aos restantes pacientes é objectivo proceder à caracte-
rização do quadro clínico e optimização da terapêutica e 
posterior reorientação para o médico assistente.

objectivos
Com o objectivo de caracterizar os pacientes seguidos 
pela especialidade de Medicina de Medicina Interna 
numa consulta de HTA, os autores efectuaram uma 
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revisão retrospectiva dos processos clínicos dos pacientes 
observados no período de 01 de Janeiro de 2006 a 31 de 
Outubro de 2008.

MateRial e Métodos
Foram registados os seguintes dados relativos a cada 
doente: idade, sexo, raça, tempo de diagnóstico, etiologia 
e tipo de HTA, factores de risco modificáveis para 
doença cardiovascular (diabetes, dislipidemia, obesidade 
abdominal, tabagismo), nível de atingimento de orgãos 
alvo (cerebral, cardíaco, renal e grandes vasos), terapêutica 
instituída e grau de controlo da HTA. Os valores de 
cut-off para diagnóstico dos diversos factores de risco 
cardiovascular bem como os de atingimento de orgãos 
alvo e grau de controlo da HTA foram os propostos nas 
guidelines para abordagem da HTA apresentadas em 
2007 pelas Sociedades Europeia de HTA e Europeia 
de Cardiologia ( Tabelas 1 e 2 ). Foram considerados 
critérios de exclusão: ausência de HTA após avaliação e 
abandono da consulta.

Resultados
Foram incluídos na análise 145 pacientes, sendo 57,9% 
do sexo feminino e 41,2% do sexo masculino. A idade 
média foi de 53,9 (+/- 16,2 anos). Todos os pacientes 
eram de raça caucasiana excepto uma de raça negra.
Avaliando o tempo de evolução de doença constatou-se 
que 50,3% apresentavam HTA diagnosticada há ≥ 5 
anos. 
Relativamente à etiologia, a HTA classificou-se de 
essencial em 83,4% dos pacientes. Nos pacientes com 
HTA secundária identificaram-se as seguintes etiologias: 
hipertiroidismo (4 pacientes); hiperaldosteronismo 
primário: adenoma (4 pacientes) e hiperplasia (3 
pacientes); doença parenquimatosa renal (3 pacientes ) e 
renovascular - fibrodisplasia  (1 paciente jovem ).
A HTA era sistodiastólica em 69,0% dos pacientes, 
sistólica isolada em 22,8% e diastólica em 2,1%. Os res-
tantes 6,2% correspondiam a doentes com HTA de bata 
branca. A idade média dos pacientes com HTA sistólica 
isolada era 61,7 ± anos .
Relativamente aos factores de risco cardiovascular 
pesquisados refere-se a dislipidemia em 77,9% dos 
pacientes, obesidade abdominal em 45,5% e diabetes 
mellitus em 37,2%. Verificou-se que 17,2% dos pacientes 
apresentavam simultaneamente aqueles 3 factores de 
risco. A idade constituía factor de risco em 38,6% dos 
pacientes e o tabagismo estava presente em 16,6% dos 
casos. Salienta-se que 11,7% dos pacientes não apresen-
tavam qualquer factor de risco cardiovascular associado. 
De todos os pacientes 24,1% apresentava ≥ 3 factores 
de risco.

 Verificou-se o atingimento dos órgãos alvo pesquisados 
em 67,6% dos pacientes, sendo os órgãos mais afectados 
o coração (52,4%), rim (42,1%), cérebro (16,6%) e 
grandes vasos (12,4%). A medição da velocidade de onda 
de pulso foi efectuada em 58 pacientes, sendo superior a 
12 m/ s em 11%.
Relativamente à abordagem terapêutica verificou-se 
que a maioria dos pacientes (74,1%) necessitou de pelo 
menos 2 classes farmacológicas para controlo da HTA 
e que em 43,3% foi necessário o recurso a ≥ 3 fármacos. 
Os grupos de fármacos mais frequentemente utilizados 
foram os inibidores do sistema renina-angiotensina- al-
dosterona ( I- SRAA) ( 81,4%), os diuréticos ( 57,2%), 
os antagonistas dos canais de cálcio ( ACC ) ( 50,3%) 
e os β – bloqueadores ( 22,1%). Verificou-se que 5,5% 
dos pacientes efectuavam associação de 2 classes de 
ACC (dihidropiridínicos e não– dihidropiridínicos). 
Os agonistas foram prescritos a 4,8% dos pacientes e os 
α-bloqueadores a 1,4%. Nos pacientes que se encon-
travam sob terapêutica com 2 classes farmacológicas 
constatou-se que as associações mais frequentes eram  
I- SRAA / diurético ( 48,8% ) e I- SRAA / ACC ( 
32,6% ).
Na amostra analisada registou-se que permanecem em 
consulta 78 pacientes, dos quais 51,3% encontram-se 
controlados. Tiveram alta 59 doentes, dos quais 84,5% 
encontravam-se controlados e foram orientados para o 
médico assistente. Os restantes foram orientados para 
consultas de Cirurgia Bariátrica ou Nefrologia; um 
faleceu e 2 tiveram alta por incumprimento terapêutico. 
Na amostra de pacientes que permanecem em consulta 
(n = 38) verifica-se que 92% correspondem a pacientes 
que cumprem critérios de HTA resistente.

discussão e conclusão
 A HTA é um factor de risco cuja prevalência aumenta 
de forma linear com a idade. Os estudos epidemiológicos 
têm demonstrado que a maioria dos indivíduos hiper-
tensos não tratados ou inadequadamente controlados 
tem idade superior a 50 anos, sendo a prevalência de 
HTA sistólica isolada de 80%.(5) Na população analisada 
a idade média e a prevalência de HTA sistólica isolada é 
inferior à da população hipertensa em geral, o que deco-
rre do facto de se tratar de uma consulta especializada 
para onde são orientados pacientes mais jovens, muitos 
dos quais com suspeita de HTA secundária.
A idade média dos pacientes com HTA sistólica isolada 
( 61,7± anos ) é superior à idade média de todos os 
doentes analisados, conforme era previsível e, em clara 
relação, com o aumento da rigidez arterial que ocorre 
com o envelhecimento. (6)

A prevalência de aldosteronismo primário foi de 4,8%. A 

prevalência descrita na literatura é variável (1α11% dos 
hipertensos em geral ) dependendo da amostra.(7,8)

A prevalência de HTA renovascular documentada 
corresponde à habitualmente observada em centros 
especializados (2%). (9)

Os dados epidemiológicos demonstram que a HTA 
coexiste com outros factores de risco vascular. Na popu-
lação analisada apenas 1/5 dos pacientes hipertensos 
não apresentam outros factores de risco, enquanto que 
a maioria apresenta pelo menos 2 factores. A dislipi-
demia tem sido descrita como presente em 65% dos 
hipertensos, o excesso de peso ou obesidade em 45% e 
a diabetes mellitus tipo 2 em 16% dos hipertensos.(10) A 
obesidade, em particular a obesidade central, tem sido 
consistentemente associada com HTA e aumento do 
risco cardiovascular. (11) Vários estudos epidemiológicos 
têm demonstrado que, ajustada à idade, verifica-se um 
aumento progressivo da prevalência de HTA com o 
aumento do índice de massa corporal. (12) As prevalências 
dos factores de risco vascular encontrados na amostra, 
nomeadamente dislipidemia, obesidade abdominal e 
diabetes mellitus, demonstram a importância do compo-
nente metabólico nos pacientes observados e justificam o 
recurso preferencial à terapêutica com I-SRAA. (13) Pelo 
mesmo motivo o número de pacientes submetidos a 
terapêutica com β – bloqueadores foi significativamente 
inferior.
O facto de se tratar de uma consulta diferenciada 
para onde são orientados pacientes de difícil controlo 
contribuirá para justificar a elevada prevalência de 
hipertensão resistente.
O predomínio das associações farmacológicas de 
I- SRAA / diurético e I- SRAA /ACC decorre de a 
abordagem ter vindo a ser orientada pelas recomenda-
ções terapêuticas europeias. (13)

O recurso à associação de 2 ACC verificou-se nos pa-
cientes não controlados com várias classes farmacológi-
cas e com evidência de resistências vasculares periféricas 
muito aumentadas. 
A reduzida percentagem de pacientes com 
α–bloqueadores resulta do facto de ser uma classe farma-
cológica à qual não se recorreu na 1ª linha de tratamento.
A elevada percentagem de pacientes controlados ainda 
em consulta explica-se pela gravidade da HTA e/ ou 
necessidade de controlo de outros factores de risco.
Da análise efectuada concluiu-se que constituindo 
a amostra uma população referenciada registam-se 
algumas diferenças em termos epidemiológicos quando 
comparada com a população hipertensa em geral. A pre-
valência de pacientes com HTA secundária aproxima-se 
da dos centros de especializados. A elevada prevalência 
de HTA resistente decorre da referenciação descrita. 
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As diferenças descritas entre a população hipertensa em 
geral e a amostra de pacientes observados em consultas 
diferenciadas, associados à complexidade de abordagem 
destes últimos, demonstra claramente a utilidade da 
realização destas últimas.

.
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dislipideMia: 
colesterol (c) total > 190 mg/ dl ou c- ldl 
> 115 mg/dl ou c- hdl < 40 mg/dl ( homem 

(h)) ou < 46 mg/dl ( mulher (M) ) ou 
triglicerídeos > 150 mg/dl

obesidade abdoMinal: 
( perímetro abdominal > 102 cm (h) 

ou > 88 cm (M) )

diabetes Mellitus: 
glicose plasmática em jejum > 126 mg/dl em 

medições repetidas ou glicose plasmática após 
carga oral > 198 mg/dl

idade: 
> 55 anos (h) ou > 65 anos (M)

Tabela 1 - Valores de cut-off dos factores de risco vascular pesquisados

ceRebRal 
acidente vascular cerebral; hemorragia 

cerebral; acidente vascular cerebral transitório

caRdíaco 
critérios electrocardiográficos de hipertrofia 

ventrículo esquerdo (hve) ( sokolow - lyon > 
38 mm ) ou ecocardiográficos hve ( índice de 
massa no ventrículo esquerdo (h) ≥125 g/ m2 

(M) ≥ 110 g/ m2 
doença cardíaca estabelecida: enfarte de 

miocárdio, angor, revascularização coronária, 
insuficiência cardíaca

vasculaR 
espessamento artéria carótida ( espessura 

íntima – média > 0,9 mm ) ou placa; velocidade 
de onda de pulso ( vop) > 12 mm/s

doença arterial periférica

Renal
creatinina plasmática (h) > 1,3 mg/dl ou (M) > 
1,2 mg/dl ou taxa de filtração glomerular < 60 

ml/min/ 1,73 m2 ou clearence de creatinina < 60 
ml/ min ou microalbuminúria de 30 - 300 mg/ 

24 h ou proteinúria > 300 mg/ 24 h
Tabela 2 - Valores de cut-off  para atingimento de órgãos alvo/
diagnóstico de doença estabelecida
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THIAZIDES IN ARTERIAL 
HyPERTENSION TREATMENT

Rafael  Ferreira
Chefe de Serviço Hospitalar de Cardiologia e 
Medicina Interna
Professor Agregado de Cardiologia da FML.

Os diuréticos tiazidicos são utilizados desde o 
final dos anos cinquenta no tratamento da hiper-
tensão e, hoje em dia, ainda se mantêm como 
um dos mais importantes grupos de fármacos 
usados para baixar a pressão arterial, devido à 
sua eficácia e perfil de custo-benefício. O uso 
de diuréticos para tratar a hipertensão diminuiu 
de forma acentuada desde o início dos anos 
80 após a introdução dos inibidores da enzima 
de conversão da angiotensina  ( I-ECA) e dos 
bloqueadores dos canais de cálcio. O emprego de 
doses de tiazidas mais elevadas do que as usadas 
na actualidade, bem como os receios relacionados 
com os seus efeitos metabólicos contribuíram 
para esta tendência para reduzir a prescrição de 
tiazidas (1). Nesta revisão tentaremos demon-

strar que as tiazidas ainda se mantêm como uma 
opção válida no tratamento da hipertensão.

FARMACOLOGIA  CLINICA
O início da acção ocorre, para a maior parte 
das tiazidas, 2 a 3 horas após a sua administra-
ção, com escasso efeito diurético para além das 
6 horas (2). A biodisponibilidade e meia-vida 
plasmática explicam as diferenças entre o perfil 
farmacocinético dos diferentes compostos tiaz-
idicos. A hidroclorotiazida (HCTZ), que tem o 
melhor perfil, foi escolhida como o paradigma 
das tiazidas para o tratamento da hipertensão. 
A sua meia-vida é de 8 a 12 horas e permite 
uma dose única diária eficaz. Entre as tiazidas, a 
clortalidona é a única de acção prolongada, com 
uma meia-vida de 50 a 60 horas, sendo duas 
vezes mais potente que a HCTZ. A descida ini-
cial da pressão arterial é atribuída à redução dos 
líquidos extracelulares e volume plasmático. A 
persistência do efeito anti-hipertensivo é devida 
a uma redução global da resistência sistémica 
(QuadroI). A restrição de sal, na dieta, potencia a 
resposta terapêutica às tiazidas.

As tiazidas são consideradas ineficazes quando 
o índice de filtração glomerular diminui para 
menos de 30 a 40 ml/min. A metolazona, um 
derivado da quinazolina, é uma excepção entre as 
tiazidas porque mantem a sua eficácia em doen-
tes com insuficiência renal ou outras situações 
de resistência aos diuréticos (2). A metolazona 

FARMACOLOGIA  CLINICA
1. O início do efeito ocorre às 2-3 horas para 

a maior parte das tiazidas
2. A maioria das tiazidas têm uma vida média 
de 8 a 12 horas, permitindo uma dose única 

diária.
3. A clortalidona tem uma vida média de 50-
60 horas, sendo duas vezes mais potente que 

a hidroclorotiazida.
4. A descida inicial da pressão arterial é 

atribuída à redução dos líquidos extra-celu-
lares e volume plasmático. A persistência do 
efeito anti-hipertensivo é devida à redução 

global da resistência sistémica.

TIAZIDAS  NA  HIPERTENSÃO

(Quadro I)
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deve ser reservada para uso em associação com 
diuréticos da ansa em doentes com sobrecarga de 
volume.
A indapamida é um diurético similar das tiazidas  
(thyazide-like), derivado da clorosulfonamida. 
O seu mecanismo de acção envolve a inibição 
do co-transporte de Na+/Cl-, na porção proximal 
do tubo distal, de uma forma semelhante à 
metolazona (3). Em doses terapêuticas a inda-
pamida tem um efeito diurético ligeiro e o efeito 
anti-hipertensivo resulta, primariamente, da 
acção vasodilatadora. A eficácia da indapamida 
no tratamento da hipertensão foi estudada em 
ensaios clínicos multicêntricos, aleatorizados, 
envolvendo milhares de doentes (4-6). Nestes 
ensaios a indapamida foi bem tolerada e baixou 
a pressão arterial com a mesma eficácia que 
doses terapêuticas de amlodipina, candesartan, 
enalapril ou hidroclorotiazida.

SEGURANÇA  E  EFEITOS  ADVER-
SOS
As tiazidas podem reduzir a excreção de cálcio 
e ácido úrico e, deste modo, aumentar os seus 
níveis plasmáticos. Por outro lado, aumentam a 
excreção de potássio e magnésio, podendo origi-
nar hipokaliémia e hipomagnesiémia. A hipoka-
liémia parece estar implicada na patogenia da 
disglicémia induzida pelas tiazidas  (QuadroII). 
Iremos aprofundar este tópico mais adiante. A 
diabetes de novo foi descrita em doentes a ser 
tratados com tiazidas. Segundo Cárter e col. (7) 

o uso de diuréticos ao longo de vários anos pode 
levar a um aumento de 3-4% de novos casos de 
diabetes.

HIDROCLOROTIAZIDA  VERSUS  
CLORTALIDONA
Os maiores ensaios clínicos com diuréticos uti-
lizaram a HCTZ ou a clortalidona. O ensaio pa-
trocinado pelo “National Heart, Lung and Blood 
Institute” dos Estados Unidos , o ALLHAT, 

usou a clortalidona, partindo do princípio de que 
teria a vantagem de um efeito mais prolongado. 
Por outro lado, os resultados do “Multiple Risk 
Factor Intervention Trial”  (MRFIT), publica-
dos por essa altura, atribuíram à clortalidona 
benefício em relação à HCTZ, no que respeita 
à mortalidade. De facto, quando o MRFIT 
começou a recrutar doentes, foi dada liberdade 
aos vários centros de ensaio de utilizar HCTZ 
ou clortalidona, de acordo com a sua experiência. 
Após sete anos de ensaio o “Policy Advisory 
Board” recomendou que fosse dada clortalidona 
a todos os doentes, uma vez que a tendência 
para a mortalidade era desfavorável nas nove 
clínicas que usavam HCTZ comparada com a 
evolução favorável nos seis centros que usaram 
clortalidona (8). No ensaio “ Antihypertensive 
and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart 
Attack Trial”  (ALLHAT) efectuado entre 1994 
e 2002, a clortalidona foi a tiazida escolhida para 
comparação com um bloqueador dos canais de 
cálcio (amlodipina) e um I-ECA (lisinopril). Os 
resultados, após um seguimento médio de 4,9 
anos, mostraram que o diurético  (clortalidona) 
foi superior na prevenção de efeitos cardiovascu-
lares major (9).Carter e col., numa pesquiza de 
literatura de 1960 a 2003 avaliaram a farma-
cocinética e efeitos anti-hipertensivos dos dois 
fármacos. Verificaram que a clortalidona é 1,5 a 
2 vezes mais potente que a HCTZ e tem uma 
acção muito mais prolongada (3). Uma publica-
ção mais recente do mesmo grupo (10) compara 
os efeitos anti-hipertensivos  dos dois fárma-
cos com recurso a monitorização ambulatória 
da pressão arterial (MAPA) e medições no 
consultório médico. Os resultados mostram que 
a clortalidona é mais eficaz para baixar a pressão 
arterial do que a HCTZ, devido à redução da 
pressão arterial no período nocturno, facto este 
que foi posto em evidência pela MAPA, mas que 
não foi aparente nos registos de pressão arterial 
no consultório.

OS  ENSAIOS  CLINICOS  MAIS  
IMPORTANTES
Existe um consenso de que os grandes ensaios 
clínicos aleatorizados, tendo como alvo principal 
eventos fatais e não fatais constituem, presente-
mente, a forma mais sólida de obter evidência 
clínica. Vamos seguidamente passar em revista 
alguns dos ensaios clínicos que definiram o lugar 
das tiazidas no tratamento da hipertensão.

O ensaio ALLHAT foi desenhado para respond-
er à questão sobre qual o grupo de fármacos que 
devia constituir o primeiro passo no tratamento 
da hipertensão. Na altura, início dos anos 90, 
esta era uma questão muito oportuna devido à 
introdução de novos grupos de fármacos para 
tratamento da hipertensão. Os resultados globais 
do ensaio mostraram que o risco de doença das 
coronárias não melhorava com nenhum dos 
novos medicamentos em comparação com o 
tratamento diurético representado pela clortali-
dona, e que a mortalidade global era, igualmente, 
semelhante para os quatro grupos de fármacos 
(9). No entanto, a terapêutica de base diurética, 
mostrou-se superior ao bloqueador dos canais 
de cálcio, I-ECA e bloqueador alfa na preven-
ção de uma ou mais formas major de doença 
cardiovascular, incluindo a insuficiência cardíaca 
e, em certos casos, o acidente vascular cerebral. 
A incidência de insuficiência cardíaca foi maior 
com a amlodipina e lisinopril do que com a 
clortalidona. Alguns autores sugeriram, então, 
que o efeito mais prolongado da clortalidona 
poderia explicar a vantagem sobre a HCTZ, na 
prevenção das doenças cardiovasculares.
O ensaio “Second Australian National Blood 
Pressure”  (ANBP2) compara a terapêutica anti-
hipertensiva baseada num diurético (HCTZ) 
versus um inibidor ECA (enalapril). Um total 
de 6083 voluntários, com idades compreendidas 
entre os 65 e 84 anos, foram seguidos durante 
quatro anos (11). Os resultados favorecem o 
grupo tratado com I-ECA, com diminuição dos 
eventos cardiovasculares e enfarte do miocárdio, 
e igual número de AVC, apesar de uma redução 
similar da pressão arterial. Os resultados do 
ANBP2 foram publicados menos de um ano 
após o ALLHAT e abriram uma larga contro-
vérsia na comunidade médica confundida com os 
resultados opostos do ALLHAT e do ANBP2. 
Num editorial, no New England Journal of 
Medicine (12) Frohlich interrogava-se: What 
are we to believe? (em que é que devemos 
acreditar?). No seu comentário Frohlich realçou 
a diferença entre os fármacos utilizados: a hidro-
clorotiazida foi o diurético escolhido no ANBP2, 
ao passo que a clortalidona foi o diurético eleito 
no ALLHAT. Os dois ensaios usaram definições 
bem diferentes de alvos primários e secundários. 
As características das duas populações apresen-
tavam, igualmente, diferenças a assinalar, com 
35% de raça negra no ALLHAT e apenas 5% no 

11

EFEITOS  ADVERSOS
1. Hipokaliémia

2. Hiperuricémia
3. Disglicémia. Diabetes

4. Hiponatrémia
5. Hipomagnesémia

TIAZIDAS  NA  HIPERTENSÃO

(Quadro II)

SETEMBRO/OUTUBRO   2010

16-21 • Artigo de revisão.indd   11 20.10.10   23:48:00



12

ARTIGO DE REVISÃO
REVIEW ARTICLE

ANBP2. Frohlich concluía que os dois ensaios 
não eram comparáveis, e alertava para que a es-
colha de uma terapêutica apropriada deve ter em 
conta os problemas específicos do doente.
Pela mesma altura uma importante meta-análise, 
usando uma nova e sofisticada metodologia, de-
signada por “net-work meta-analysis” , que com-
bina evidência directa e indirecta para melhor 
definição de riscos e benefícios, foi apresentada 
por Psaty e col (13). Foram combinados os resul-
tados de 42 ensaios clínicos, incluindo mais de 
190.000 doentes aleatorizados a sete estratégias 
terapêuticas diferentes, incluindo placebo. Para 
todos os alvos estabelecidos os diuréticos foram 
superiores ao placebo: doença das coronárias; 
insuficiência cardíaca; AVC; eventos cardiovas-
culares; mortalidade cardiovascular. Nenhuma 
das estratégias de primeira linha: bloqueadores-
beta; I-ECA; bloqueadores dos canais de cálcio, 
bloqueadores alfa; bloqueadores dos receptores 
da angiotensina foi significativamente melhor do 
que o diurético para qualquer dos alvos estabe-
lecidos. Os autores desta meta-análise concluem 
que os diuréticos constituem o tratamento de 1ª 
linha mais eficaz, para prevenir a morbilidade e 
mortalidade cardiovascular.

DIABETES  DE  NOVO  E  HIPOKA-
LIÉMIA  COM  AS  TIAZIDAS
Vários fármacos anti-hipertensivos podem 
exercer efeitos metabólicos indesejáveis. Quase 
todos os ensaios clínicos de terapêutica anti-
hipertensiva usando diuréticos mostraram maior 
incidência de diabetes de novo (11). A recente 
epidemia de obesidade e diabetes voltou a dar 
relevo a este problema. No ALLHAT, entre 
doentes com diabetes mellitus à entrada, a 
incidência de diabetes foi de 11% no grupo que 
tomou clortalidona, 9,3% no grupo da amlo-
dipina e 7,8% no grupo tratado com lisinopril, 
respectivamente. Apesar da maior incidência de 
diabetes com as tiazidas isso não se traduziu em 
qualquer desvantagem para o braço tratado com 
diurético durante o seguimento médio de4,9 
anos (1). Numa meta-análise em rede (net-work) 
recente, Elliot e Meyer (14) efectuaram uma 
revisão sistemática até Setembro de 2006, tendo 
identificado 22 ensaios clínicos com mais de 
143.000 participantes sem diabetes na altura da 
aleatorização. O principal alvo era a proporção de 
doentes que desenvolveram diabetes. O risco de 
incidência de diabetes foi, com bloqueadores dos 

receptores da angiotensina e com I-ECA inferior 
ao placebo; foi superior com bloqueadores dos 
canais de cálcio (1,05) bloqueadores beta (1,25) e 
diuréticos (1,34), p=0,001. Os autores concluem 
que a associação entre fármacos  anti-hipertensi-
vos e incidência de diabetes é maior com os blo-
queadores beta e com os diuréticos. No entanto, 
deve reconhecer-se que, numa população hiper-
tensa típica a grande maioria de diabetes que 
ocorre durante o tratamento com as tiazidas não 
é induzido pelo fármaco mas, outrossim, é devido 
às causas típicas de diabetes tipo 2. Os dados do 
ALLHAT sobre a incidência de diabetes ao fim 
de quatro anos, mostram que esta fracção pode 
ser calculada em 83% (1). Messerli e col. (15) na 
controvérsia com Cutler e Davis ( Circulation, 
20 de Maio de 2008) aceitam que a diabetes de 
novo associada com o uso de diuréticos pode ser 
reversível com a suspensão do diurético. Esta 
retirada do diurético permitiria, em princípio, 
separar a diabetes induzida pelo fármaco da que 
ocorre expontaneamente (15).
A evidência sobre os efeitos adversos cardiovas-
culares decorrentes do desenvolvimento de dis-
glicémia pelo uso de fármacos anti-hipertensivos 
é mista (14). Tanto o ALLHAT como o SHEP 
( Systolic Hypertension in the Elderly Program) 
(16) os estudos com maior número de doentes e 
mais prolongados, não mostram eventos adversos 
cardiovasculares, em número significativo, devido 
a diabetes de novo associada com os diuréticos. 
No ALLHAT o braço tratado com  diurético 
conseguiu  atingir maior benefício cardiovas-
cular, comparado com os braços tratados com 
amlodipina e lisinopril, mesmo em doentes com 
diabetes. No conjunto não houve evidência con-
sistente, a partir dos estudos observacionais, de 
que os diuréticos tiazidicos aumentem o risco de 
diabetes entre os doentes hipertensos (7). 
A dificuldade em estabelecer uma relação clínica 
entre o tratamento diurético e a diabetes de 
novo resulta da ausência de uma ligação entre 
diurético e hiperglicémia. Zillich e col. (17) efec-
tuaram uma revisão da literatura, de 1966 a 2004, 
identificando ensaios clínicos usando tiazidas, 
nos quais era descrito o efeito metabólico sobre 
o potássio e glucose. Os dados coligidos de 59 
ensaios clínicos estabeleceram um coeficiente de 
correlação de 0,54 (p<0,01) sugestivo de que a 
hipokaliémia induzida pelas tiazidas está associa-
da com a subida da glucose sanguínea. Trabalhos 
experimentais sugerem que a baixa da kaliémia 

poderia reduzir a secreção de insulina e, con-
sequentemente, aumentar a glucose plasmática 
(18). O tratamento da hipokaliémia induzida pe-
las tiazidas pode reverter a intolerância à glucose 
e impedir a diabetes (17). A hipokaliémia pode 
ser evitada ou tratada com suplementos de potás-
sio ou recorrendo à combinação de tiazidas com 
diuréticos poupadores de potássio ( amiloride 
e triamterene) ou inibidores da aldosterona 
(espironolactona ou eplerenona).Por outro lado, 
sabe-se, desde há muito, que quando um I-ECA 
é associado com a tiazida, os efeitos metabólicos 
da tiazida são minimizados.
Podemos, portanto concluir que a causa da 
“epidemia”de diabetes é, em primeiro lugar, o 
excesso de peso/obesidade e a inactividade física. 
A maior parte dos casos de diabetes de novo, em 
doentes tratados com diuréticos, não é induzida 
pelo diurético. Os casos que o são podem ser 
evitados, ou revertidos, evitando depleções de 
potássio significativas – Cutler e Davis ( Contro-
vérsia com Messerli e col- Circulation, 20 de 
Maio de 2008) (1).

O  ENSAIO  ACCOMPLISH
O ensaio ACCOMPLISH ( Avoiding cardiovas-
cular events through combination therapy in pa-
tients living with systolic hypertension) englobou 
11.506 doentes com hipertensão e risco elevado 
de eventos cardiovasculares (19). Os doentes 
foram aleatorizados para receber tratamento com 
benazepril mais amlodipina ou benazepril mais 
HCTZ. A hipótese a testar era se a associação 
I-ECA com bloqueador dos canais de cálcio 
seria melhor na redução de eventos cardiovas-
culares do que o I-ECA associado ao diurético. 
O ensaio foi suspenso prematuramente, após 
um seguimento médio de 36 meses. Nesta altura 
tinham sido registados 552 eventos primários 
no grupo benazepril-amlodipina (9,6%) e 679 
no grupo benazepril-HCTZ (11,8%), rep-
resentando uma redução do risco relativo de 
19,6% (p<0,001). Os autores concluíram que o 
I-ECA + bloqueador dos canais de cálcio era 
uma associação superior ao I-ECA+HCTZ na 
redução dos eventos cardiovasculares em doentes 
com hipertensão, de alto risco. Recentemente 
foram apresentados os resultados da evolução da 
função renal os quais mostraram que a associação 
benazepril+amlodipina atrasa significativamente 
a evolução da nefropatia (20). Chobanian, no 
editorial (21), que acompanha a apresentação 
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dos resultados do ACCOMPLISH, realça a 
utilização da HCTZ em vez da clortalidona e 
considera baixa a dose de HCTZ utilizada 
(média de 19mg/dia) para um controlo efectivo 
da pressão arterial durante 24 horas. A demon-
stração experimental de que os I-ECA e os 
bloqueadores dos canais de cálcio têm efeitos 
vasoprotectivos poderia ser importante, mas não 
está demonstrada a sua relevância clínica. Final-
mente Chobanian reafirma que o ponto mais 
importante do tratamento é reduzir a pressão 
arterial para os níveis previamente definidos. 
Como isso se obtém é menos importante.

A preferência pelos diuréticos no tratamento 
da hipertensão foi posta em causa à luz dos resul-
tados do ensaio ACCOMPLISH  (Quadro III). 
A noção de que os novos agentes têm efeitos 
benéficos independentes da acção directa sobre 
a pressão arterial, constituiu a base para a sua 
divulgação e crescente utilização. Estes efeitos 
cardioprotectivos e vasoprotectivos tinham sido 
invocados para explicar o efeito do ramipril no 
ensaio HOPE (22). Sabemos hoje que a redução 
da pressão arterial “per se” explica os principais 
benefícios em termos de morbilidade e mortali-
dade cardiovascular. A melhor explicação para 
os resultados paradoxais do ALLHAT e do AC-
COMPLISH reside na utilização de diferentes 

diuréticos – Clortalidona e HCTZ, respectivamente 
(23).O seguimento de dez anos da população do ALL-
HAT, apresentados na reunião da American Heart 
Association de Novembro de 2009, mostraram que o 
tratamento com lisinopril ou amlodipina não foram 
superiores ao tratamento baseado na clortalidona, na 
prevenção dos acidentes cardiovasculares major (24).
A Sociedade Europeia de Hipertensão emitiu recente-
mente (2009) uma reavaliação das normas orientadoras 
(guidelines) europeias do tratamento da hipertensão.
Nesse documento (25) afirma-se que as principais 
classes da fármacos anti-hipertensivos não diferem 
de forma significativa na sua capacidade de baixar a 
pressão arterial nos doentes hipertensos. Sublinham, 
igualmente, que a protecção cardiovascular decorrente 
do tratamento anti-hipertensivo depende, substancial-
mente, da descida da pressão arterial, per se, indepen-
dente-mente da forma como é conseguida  (Quadro 
IV). Estes dois aspectos constituem, igualmente, a 
conclusão de uma meta-análise levada a cabo por Law 
e col. da London School of Medicine (26). Esta análise 
incluiu 147 ensaios clínicos aleatorizados, publicados 
entre 1966 e 2007 e a conclusão é categórica: “ Todas 
as classes de fármacos anti-hipertensivos têm um efeito 
similar na redução dos eventos coronários e acidente 
vascular cerebral, para uma dada redução da pressão 
arterial, deste modo excluindo os efeitos pleitrópicos”.

Em CONCLUSÃO podemos afirmar como Nor-
man Kaplan (27) num editorial do “Hypertension”, 
Novembro de 2009: “O uso apropriado de diuréticos 
pode ainda constituir um modo eficaz e seguro de 
tratar a hipertensão arterial”
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ESCOLHA  DO  FÁRMACO  
ANTI-HIPERTENSIVO

1. O principal benefício da terapêutica anti-
hipertensiva reside na descida da pressão 

arterial, per se, independentemente da forma 
como é obtida.

2. As principais classes de fármacos anti-
hipertensivos não diferem, de forma signifi-
cativa, na sua capacidade de baixar a pressão 

arterial.
3. Cada classe de fármacos tem contra-

indicações, bem como efeitos favoráveis, em 
diferentes contextos clínicos. A escolha dum 

fármaco deve ter em conta esta evidência.
 Reappraisal of Eur Guidelines,

                                                                                          Ref.25.

TIAZIDAS  NA  HIPERTENSÃO

(Quadro IV)
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ALLHAT  vs  ACCOMPLISH
1. A preferência pelos diuréticos no trata-
mento da hipertensão foi posta em causa 
à luz dos resultados do ensaio ACCOM-

PLISH.
2. A melhor explicação para os resultados 
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PLISH é o uso de diferentes diuréticos – 

Clortalidona e hidroclorotiazida.
3. O ensaio ALLHAT demonstrou, pela 
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RESuMO
Introdução: A hipertensão arterial é uma pato-
logia multifactorial, resultante de uma complexa 
interacção genético-ambiental. Segundo estudos 
epidemiológicos, a influência de factores externos 
far-se-á sentir desde estádios muito precoces, 
possivelmente, 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 
plausibilidade 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.
Metodologia: Foi realizada uma pesquisa nas 
bases de dados MEDLINE, Guidelines Finder, 
National Guideline Clearinghouse, Canadian 
Medical Association Infobase, The Cochrane 
Library, DARE, Bandolier, TRIP e InfoPoems, 
utilizando os termos MeSH “Breastfeeding” e 
“Blood Pressure”. Limitou-se a pesquisa a artigos 
publicados desde Janeiro de 2000 até Dezem-
bro de 2009, em Inglês, Francês, Espanhol e 
Português. 
Resultados: Duas normas de orientação clínica, 3 

revisões sistemáticas, 2 meta-análises e 6 ensaios 
clínicos 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.
Conclusões: 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 importantes 
implicações a nível populacional. 
Palavras-chave (MeSH): Aleitamento materno, 
pressão arterial 

AbSTRAcT 
Background: Essential hypertension is a mul-
tifactorial pathology resulting from complex 
genetic-environmental interactions. According 
to epidemiological studies, external factors might 
influence blood pressure (BP) from very early 
stages, possibly, since fetal and neonatal life. It 
was recently suggested that breastfeeding may 
be associated with lower levels of BP through-
out life. Biological mechanisms underpinning 
the biological plausibility of this relationship 
lie in differences in content of sodium and fatty 
acids between breast milk and adapted, as well 
as the protective effect of breastfeeding on the 
development of obesity. The purpose of this study 
consisted of a systematic review of the scientific 
evidence on the effect of breastfeeding on blood 
pressure.
Methods: We performed a search in MED-
LINE, Guidelines Finder, National Guideline 
Clearinghouse, Canadian Medical Association 
Infobase, The Cochrane Library, DARE, Ban-
dolier, TRIP and InfoPoems using the MeSH 
terms “Breastfeeding” and “Blood Pressure”. The 
search was limited to the articles published since 
January 2000 until December 2009, in English, 
French, Spanish and Portuguese.
 

Results: Two clinical practice guidelines, 3 sys-
tematic Reviews, 2 meta-analysis and six clinical 
trials met the inclusion criteria. It was found that 
breastfeeding is inversely associated with the 
values of systolic and diastolic BP, in a modest 
but consistent and statistically significant way. 
The effect is present in all ages, from pediatric 
age to adulthood. 

Conclusions: The protective role of breastfeed-
ing on blood pressure values throughout life is 
another factor to support its promotion. Whereas 
a reduction of 2 mm Hg implies a decrease of 
6% of coronary events and 15% of strokes, this 
effect might imply importante consequences in a 
populational approach.
 
KEy wORDS (MESh): 
Breastfeeding, blood pressure

INTRODuÇÃO
A Organização Mundial de Saúde estima que, 
anualmente, ocorram cerca de 7 milhões de 
óbitos atribuíveis à hipertensão arterial, sendo 
esta última responsável por 62% dos óbitos por 
acidente vascular cerebral e 49% dos óbitos por 
cardiopatia isquémica1. Sendo a sua patogénese 
resultante de uma complexa interacção genético-
ambiental, vários estudos epidemiológicos têm 
sugerido que o efeito dos factores ambientais 
se fará sentir desde estádios muito precoces do 
desenvolvimento, durante os primeiros anos de 
vida ou até, possivelmente, durante o período 
intra-uterino2,3.
Um dos factores ambientais recorrentemente 
referido na literatura como um factor possivel-
mente associado aos níveis de pressão arterial 
na idade adulta é o aleitamento materno nos 
primeiros meses de vida3,4.
A plausabilidade biológica desta relação assenta 
fundamentalmente em três mecanismos pos-
síveis, como seguidamente se descreve.
 O efeito do aleitamento materno e a pressão 
arterial poderá residir, segundo alguns autores, 
nas diferenças de conteúdo de sódio entre ambos, 
uma vez que até à década de ’80, o conteúdo 
de sódio no leite materno era substancialmente 
inferior ao das fórmulas5. Atendendo a que a 
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restrição de sódio na dieta se associa a níveis 
mais baixos de pressão arterial, foi sugerido que 
as diferenças no conteúdo de sódio entre o leite 
materno e o adaptado poderiam ser um dos 
mecanismos subjacentes a este efeito6. 
Por outro lado, a evidência actual sugere que 
a suplementação com ácidos gordos de cadeia 
longa polinsaturados reduz a pressão arterial em 
indivíduos hipertensos7. Um estudo de Forsyth et 
al constatou que a pressão arterial aos 6 anos de 
idade era inferior, de uma forma estatisticamente 
significativa, em crianças alimentadas com leite 
adaptado suplementado com ácidos gordos de 
cadeia longa polinsaturados, comparativamente 
com aquelas alimentadas com leite adaptado 
standard8. Os ácidos gordos supracitados, impor-
tantes componentes estruturais das membranas 
celulares, incluindo das estruturas celulares do 
endotélio vascular, estão naturalmente presentes 
no leite materno, mas não na maioria das marcas 
de leite adaptado9. As diferenças de conteúdo de 
ácidos gordos entre o leite materno e o adaptado 
assumem-se, assim, como outro mecanismo 
potencial para o efeito do aleitamento na pressão 
arterial ao longo da vida. 
Por último, o efeito do aleitamento materno 
pode ser mediado pelo seu papel protector no de-
senvolvimento de obesidade e excesso de peso na 
idade adulta, que constituem conhecidos factores 
de risco para o desenvolvimento de hipertensão10. 
Apesar da plausibilidade biológica inerente aos 
mecanismos supracitados, o impacto da influên-
cia do aleitamento materno permanece incerto. 
Se comprovado este efeito, o conhecimento daí 
resultante poderá ter implicações nas políticas 
de promoção do aleitamento, e constituir um 
ponto de apoio para fomentar intervenções de 
prevenção primária da hipertensão arterial desde 
a primeira infância11. 
O objectivo deste trabalho consiste na revisão da 
evidência científica sobre o efeito do aleitamento 
materno na pressão arterial ao longo da vida. 

 METODOLOGIA
Foi realizada uma pesquisa sistemática nas bases 
de dados Medline, The Cochrane Library, National 
Guideline Clearinghouse, Clinical Knowledge Sum-
maries, InfoPoems, DARE, Bandolier e TripDa-
tabase, de artigos publicados entre 2000 e 2009, 
em Inglês, Português, Francês e Castelhano, 
utilizando os termos MeSH, “breastfeeding” 
e “blood pressure”. Foram incluídos 6 ensaios 

clínicos, 3 revisões sistemáticas, 2 meta-análises e 
2 normas de orientação clínica.
Os critérios de inclusão adoptados nesta revisão 
foram os seguintes:
• População: população geral
• Intervenção: aleitamento materno durante os 
primeiros meses de vida
• Comparação: indivíduos com versus sem ante-
cedentes de aleitamento materno
• Resultados: efeito na pressão arterial sistólica e 
diastólica
A pesquisa foi realizada entre 1 de Junho e 30 
de Julho de 2009, tendo sido obtidos 34 artigos. 
Destes, foram excluídos 22 artigos por repetição, 
discordância com o objectivo pretendido, ou por 
não cumprirem os critérios de inclusão supraci-
tados.
No Índice de Revistas Médicas Portuguesas, a 
pesquisa foi feita com a combinação dos termos 
da lista dos Descritores em Ciências da Saúde 
(DeCS), usando os descritores MeSH portu-
gueses correspondentes (aleitamento materno, 
pressão arterial), não se tendo obtido nenhum 
artigo.
Desta forma, 5 ensaios clínicos, 3 revisões 
sistemáticas, 2 meta-análises e 2 normas de ori-
entação clínica foram incluídos nesta revisão. 
A escala de Strenght of Recommendation Tax-
onomy (SORT) da American Family Physician 
(AFP) foi utilizada para avaliar a qualidade dos 
estudos e a força de recomendação. Segundo esta 
última, a qualidade do estudo é categorizada em 
três Níveis de Evidência (NE) [NE 1: estudos de 
boa qualidade, evidência orientada para o doente; 
NE 2: estudos de qualidade limitada, evidência 
orientada para o doente; NE 3: outra evidência] 
e a Força de Recomendação em 3 graus [Força 
de Recomendação A: baseada em evidência 
consistente e de boa qualidade, orientada para o 
doente; Força de Recomendação B: baseada em 
evidência inconsistente ou de qualidade limitada, 
orientada para o doente; Força de Recomendação 
C: baseada em consensos, prática habitual ou 
séries de casos, orientada para a doença] 12. 
 
 cORPO DA REVISÃO
Duas meta-análises recentes avaliaram o efeito 
do aleitamento materno na pressão arterial 
ao longo da vida. Em 2003, Owen CG et al 
13 realizaram uma meta-análise extensa, que 
incluiu um total de 24 estudos (n=19763). 
Nestes estudos, a pressão arterial foi avaliada em 

indivíduos cuja idade variou entre os 1 e os 71 
anos. A pressão arterial sistólica nos indivíduos 
amamentados foi, em média, inferior em 1,10 
mm Hg relativamente ao grupo de crianças 
alimentadas com leite adaptado (IC 95% [-1,79 
a 0,42], p<0,001); no entanto verificou-se uma 
elevada heterogeneidade entre os estudos. Apesar 
disso, não se observou uma relação estatistica-
mente significativa entre o tipo de alimentação 
nos primeiros meses de vida e a pressão arterial 
diastólica. 
Mais recentemente, Martin RM11 et al condu-
ziram uma meta-análise que englobou 15 estu-
dos, perfazendo um total de 17503 indivíduos, 
cuja idade à data da avaliação tensional variou 
entre 1 e 60 anos. As conclusões foram similares 
às da meta-análise de Owen CG et al– a pressão 
arterial sistólica foi inferior, de forma estatistica-
mente significativa, nos indivíduos que tinham 
sido amamentados, com uma redução média de 
-1,4 mmHg (IC95% [-2,2 a -0,6], p<0,001) mas, 
novamente, foi verificado uma elevada heteroge-
neidade entre estudos. No entanto, nesta meta-
análise foi também encontrada uma associação 
entre uma discreta redução da pressão arterial 
diastólica e o aleitamento materno (-0,5 mmHg; 
IC95% [-0.9 a -0,04]), independentemente 
do tamanho da amostra do estudo. Os autores 
sugerem que, se causal, a discreta diminuição dos 
valores de pressão arterial atribuída ao efeito do 
aleitamento materno, poderá conferir impor-
tantes benefícios na saúde cardiovascular, a um 
nível populacional.
Em ambas as meta-análises se verificou que a 
força da associação entre o aleitamento materno 
e a pressão arterial sistólica era mais fraca em 
estudos com maior poder amostral (>300 ou 
>1000 participantes), comparativamente a estu-
dos com uma amostra mais reduzida. Ambas as 
meta-análises atribuíram este efeito a um viés de 
publicação. Nos estudos ajustados para possíveis 
variáveis de confundimento (idade, género, raça, 
altura e índice de massa corporal), os resultados 
foram similares antes e após o ajuste.

As conclusões das revisões sistemáticas incluídas 
são concordantes com os resultados previamente 
citados, como seguidamente se descreve. Em 
2007, Horta BL et al, em colaboração com o 
Departamento da Criança e do Adolescente da 
Organização Mundial de Saúde, conduziu uma 
extensa revisão sistemática para avaliar o efeito 
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do aleitamento materno em múltiplos factores 
de risco cardiovascular, incluindo a hipertensão 
arterial, diabetes, hipercolesterolemia e obe-
sidade4. Esta revisão concluiu que existe um 
efeito modesto, mas significativo, do aleitamento 
materno sobre a pressão arterial sistólica e, em 
menor grau, sobre a diastólica – e que provavel-
mente este efeito não resultará de um viés de 
publicação, uma vez que se encontra presente 
mesmo em estudos com uma grande amostra e, 
por isso, com maior poder estatístico. Similar-
mente, uma revisão de Lawlor DA et al (2005) 
também suporta a relação em estudo, concluindo 
que as crianças alimentadas com leite adaptado 
ou com dietas ricas em sódio durante a infância 
tendem a ter uma maior pressão arterial sistólica 
ao longo da vida14. No entanto, ressalvam que 
apesar de existir evidência a relacionar o aleita-
mento com níveis de pressão arterial mais baixos 
ao longo da vida, são necessários mais estudos 
aleatorizados e controlados, com follow-up ade-
quado, de forma a avaliar os efeitos das medidas 
de prevenção primária na pressão arterial na vida 
adulta e na provável redução do risco cardiovas-
cular inerente. 
 Em 2007, Stanley IP et al, do Tufts – New 
England Evidence-Based Practice Center, con-
duziram também uma revisão sistemática extensa 
que incluiu 40 estudos, de forma a rever, à luz da 
evidência actual, o efeito do aleitamento materno 
em múltiplos outcomes relacionados com a saúde 
da mãe e da criança. Os autores concluíram que 
existe evidência que suporte a associação entre 
o aleitamento materno durante a infância e a 
redução dos valores da pressão sistólica na idade 
adulta mas, atendendo ao seu efeito modesto, 
as implicações clínicas e epidemiológicas deste 
achado permanecem pouco claras15.
 Nesta revisão, foram ainda avaliados 5 
ensaios clínicos que preencheram os critérios 
de inclusão supracitados, cujos resultados serão 
analisados em seguida, individualmente. Lawlor 
DA et al (2004)16, realizaram um estudo de 
coorte que incluiu 3864 crianças, que foram 
seguidas prospectivamente desde o nasci-
mento, e cuja pressão arterial foi avaliada aos 5 
anos de idade. A pressão arterial sistólica das 
crianças amamentadas pelo menos até aos 6 
meses de idade era significativamente inferior 
à das crianças alimentadas com suplemento ou 
amamentadas por um período inferior a 6 meses 
(-1,19 mmHg, IC 95% [0,40-1,96], p<0,05). 

Os resultados foram ajustados para possíveis 
variáveis de confundimento (peso ao nascer, peso 
à data da avaliação tensional, IMC materno, 
IMC paterno, nível académico materno, etnia, 
nível sócio-económico). 
 Martin RM et al (2005)17 conduziram o 
estudo ALSPAC (The Avon Longitudinal Study 
of Parents and Children), que incluiu um total 
de 4763 crianças nascidas entre 1991 e 1992, 
cuja pressão arterial foi avaliada aos 7,5 anos.  As 
pressões arteriais sistólica e diastólica das crian-
ças amamentadas foram inferiores em 1,2 mm 
Hg (IC 95%, [0,5-1,9]) e 0,9 mm Hg (IC 95%, 
[0,3-1,4]), respectivamente, quando comparadas 
com crianças não amamentadas. As diferenças na 
pressão arterial foram atenuadas mas permane-
ceram estatisticamente significativas após o uso 
de modelos ajustados para possíveis variáveis 
de confundimento, tais com variáveis sociais, 
económicas, maternas e antropométricas. Neste 
estudo, foi também avaliado o efeito da duração 
do aleitamento e verificou-se, também em 
modelos ajustados, que existia uma redução de 
0,2 mm Hg na pressão arterial sistólica por cada 
3 meses de aleitamento materno.
 Resultados semelhantes foram observados 
no European Youth Heart Study (Lawlor DA, 
200518), um estudo transversal e multicêntrico 
que seleccionou aleatoriamente 2192 crianças 
entre os 9 e os 15 anos de idade. Após ajuste dos 
dados para múltiplas variáveis (idade, sexo, peso 
ao nascer, estádio pubertário, IMC, peso, nível 
académico parental, nível sócio-económico), a 
pressão arterial sistólica média das crianças que 
foram amamentadas era inferior em 1,7 mm Hg 
(IC95% [-3.0 A -0,5]), relativamente às crianças 
alimentadas com leite adaptado. Também neste 
estudo foi referida uma resposta dose-depen-
dente, observando-se uma descida da pressão 
sistólica média ao longo das várias categorias, 
desde crianças que nunca foram exclusivamente 
amamentadas, até àquelas amamentadas exclusi-
vamente durante mais de 6 meses.  
 O estudo que encontrou uma associação 
mais forte relativamente ao efeito em estudo foi 
publicado na Lancet em 2001 (Singhal et al19), 
no qual se verificou também uma redução da 
pressão arterial média nas crianças amamentadas 
(média 81,9±7,8 versus 86,1±6,5 mm Hg; IC95% 
[-6,6 a -1,6; p=0,001). Os resultados foram ob-
tidos a partir do follow-up de uma coorte de 926 
crianças nascidas prematuramente, nas quais se 

realizou uma avaliação do perfil tensional entre 
os 13 e os 16 anos de idade.
 De todos os estudos incluídos nesta 
revisão, o único que não encontrou uma relação 
estatisticamente significativa entre o aleitamento 
materno e níveis de pressão arterial mais baixos 
foi um estudo de coorte conduzido na cidade de 
Pelotas, Brasil por Horta L et al 20 (2008), que 
incluiu um total de 4291 adolescentes de 16 anos 
de idade.
 Globalmente, os estudos incluídos nesta re-
visão suportam o papel do aleitamento materno 
na redução da pressão arterial sistólica e, em 
menor grau, na pressão arterial diastólica - não 
é, pois, surpreendente, que as guidelines “Dietary 
recommendations for children and adolescents” da 
American Heart Association21 e “Identifying and 
preventing overweight in childhood” da Association 
of Pediatric Nurse Practitioners22 ressalvem que a 
evidência sugere que o aleitamento materno está 
associado a uma redução dos valores de pressão 
arterial na infância e idade adulta, preconizando 
a sua promoção como uma medida precoce de 
prevenção cardiovascular.
 
cONcLuSÃO
• A evidência científica actual e de boa qualidade 
suporta o papel do aleitamento materno na redução 
da pressão arterial sistólica e, em menor grau, da 
pressão arterial diastólica (SOR A). 

• Este efeito é estatisticamente significativo e 
mantém-se após ajuste de análise multivariada para 
eliminação de possíveis variáveis de confundimento. 

• O efeito é transversal a vários estudos, indepen-
dentemente do tamanho da amostra – no entanto, 
em ambas as meta-análises incluídas verificou-se 
que a associação foi mais forte em estudos com um 
menor poder estatístico. 

• Impõe-se, assim, a necessidade da realização de 
estudos mais homogéneos e metodologicamente 
mais fortes, no sentido de esclarecer um possível 
viés small sample bias. 

• Embora a presença de um viés de publicação seja 
improvável, atendendo a que o efeito protector foi 
observado mesmo em estudos com elevado tama-
nho amostral, é importante salientar que pequenos 
estudos com resultados negativos têm uma menor 
probabilidade de aceitação para publicação, e este 
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facto poderá contribuir para uma sobrestimativa 
do efeito estudado, devido à inclusão selectiva de 
pequenos estudos positivos.

• A magnitude do efeito encontrado é com-
parável aos efeitos publicados da restrição salina 
e exercício físico em populações adultas, e não é 
por isso negligenciável. 

• Apesar do efeito ser aparentemente modesto, 
estudos epidemiológicos referem que uma 
redução média de 2 mm Hg na pressão arte-
rial sistólica poderia diminuir a prevalência de 
hipertensão arterial em 17%, e o número de 
eventos coronários e de AVC em 17% e 6% res-
pectivamente4 – e, à luz destes conhecimentos, 
este efeito poderá claramente ser relevante sob o 
ponto de vista da saúde pública. 
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HIPERTENSÃO ARTERIAL 
COMO FATOR DE RISCO PARA 
ACIDENTE VASCULAR 
CEREBRAL EM POPULAÇÃO DE 
BAIXO PODER ECONÔMICO.
 Maria Nazaré Thomaz de Almeida Terra (Médica Clínica Geral 
- Prefeitura de Mesquita - Estado do Rio De Janeiro - Brasil) & 
Mauricio de Souza Rocha Júnior (Médico Cardiologista - Prefeitura 
De Queimados - Estado Do Rio De Janeiro - Brasil).

RESUMO: Sabe-se há décadas que a hipertensão arterial (ha) 
é um importante fator de risco cardiovascular, notadamente os 
acidentes vasculares cerebrais (aVCs). Este trabalho retrospectivo 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 ambu-
latórios, 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 pacientes, observou-se a pre-
sença 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 hiper-
tensos 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 brasileiras em 
populações brasileiras de baixo poder econômico. Observou-se que• 
O grupo (aVC) possui níveis tensionais mais elevados que o grupo 
dehipertensos sem (aVC), o que confirma a relação direta entre os 
maiores níveis tensionais e os (aVCs).

SURVIVAL FOLLOWING 
LOCALISED AORTIC ATHERO-
SCLEROTIC PLAQUE RUPTURE
Sonali Vijay Thakrar MRCP BSc MBBS, Belinda Sandler MRCP 
BSc MBBS, Andrew Ladwiniec MRCP, Mary Lynch MD FRCP 
FRCPI 
Corresponding Author: S. Thakrar 
Telephone number: 00447903556341, email address: svthakrar@
yahoo.co.uk, mailing address: C/o Mary Lynch, Department of Car-
diology, Lister Hospital, Coreys Mill Lane, Stevenage, SG1
Spontaneous rupture of the aorta due to ruptured atherosclerotic plaque 
is rare. Despite the high prevalence of atherosclerosis, prior to 1995, 
we have identified only 4 cases of patients surviving the diagnosis1. We 
report a surviving case of pericardial tamponade due to highly localised 

aortic atherosclerotic plaque rupture in a patient with hypertension.
a 72 year old man with hypertension and hypercholesterolaemia, at-
tended the Emergency Department with retrosternal chest pain and 
transient syncope. his regular medications included Simvastatin 10mg, 
aspirin 75mg and atenolol 50mg.
at presentation his blood pressure was 130/97. admission investigations 
were: haemoglobin 8.9 g/dl, White Cell Count 10.3 x 109/L, Platelets 
116 x 109/L, MCV 95fl, Sodium 141mmol/l, Potassium 4.4 mmol/l, 
Urea 8.0mmol/l and Creatinine 147umol/l. Electrocardiogram revealed 
sinus rhythm, 60 beats per minute with no other abnormality. a Chest 
radiograph showed bibasal atelectasis, with normal mediastinal size.  
Trans-thoracic echocardiography (TTE) revealed a 3.0cm pericardial ef-
fusion with ‘fibrinous stranding and thrombus’ suggestive of haemo-peri-
cardium and significant right ventricular collapse. There was no evidence 
of an aortic dissection flap on Computerised Tomography of Thorax, 
Transoesophageal echocardiography (TOE) or aortic angiography.
after discussion with cardiothoracic surgeons, he was transferred to 
emergency theatres for evacuation of pericardial haematoma. Operative 
findings included a tense pericardium with substantial haematoma. On 
visual inspection the ascending aorta and pulmonary artery appeared 
bruised, consistent with likely aortic plaque rupture. Epi-aortic echo 
confirmed no dissection flap in the ascending aorta but there was evi-
dence of plaque disease. The diagnosis was highly localised aortic plaque 
rupture causing haemo-pericardium and tamponade. 
The patient made a full recovery. Follow up TTE revealed no pericardial 
effusion but marginal aortic root dilatation with a diameter of 4cm at 
the Sinus of Valsalva. he continues on Statin therapy to prevent further 
plaque rupture and blood pressure contol with augmentation of Beta 
Blocker dosage. 
Spontaneous rupture of the aorta due to ruptured atherosclerotic plaque 
is rare. The first reported case of spontaneous aortic rupture was in 19613 

and only 13 identified prior to 19951. On literature review only 4 cases 
were reported to have survived. all had a history of hypertension and all 
had a diagnosis made intraoperatively.
The most common underlying pathology of spontaneous rupture is a 
dissecting aortic aneurysm associated with trauma with or without cystic 
medial necrosis. atherosclerosis is the next commonest cause and can 
lead to spontaneous aortic rupture without aneurysm. 
Clinical presentation is with atypical chest pain and haemodynamic 
compromise, related to the presence of pericardial effusion leading to 
tamponade. Clinical investigations are aimed at diagnosing aortic dissec-
tion primarily. From the 13 reported cases of aortic plaque rupture none 
had a diagnosis of spontaneous rupture of the aorta made prior to death 
or surgery and there were no particular features to differentiate them 
from an aortic dissection1.
This case highlights the importance of considering aortic plaque rupture 
as a cause of haemo-pericardium and circulatory collapse. high clinical 
suspicion should prompt early cardiothoracic surgical involvement even 
in the absence of a confirmed dissection flap on imaging. 
1TFK Ma, LC Ang. Spontaneous rupture of the thoracic aorta 
through an atheromatous plaque: case report and Literature review. 
Am J Forensic Med Pathol 1996;17(1):38-42.
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2CB Komanapalli, U Tripathy, PS Ravichandran, M Slater. Spo-
natanoues rupture of the thoracic aorta. Eur J Cardiothorac Surg 
2006;29:616-618

3HF Rodriguez, E Rivera. Spontaneous rupture of the thoracic aorta 
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CARACTERIzAÇÃO DO PERFIL 
ANGIOGRáFICO DOS DOENTES 
HIPERTENSOS COM ENFARTE 
AGUDO DO MIOCáRDIO COM 
ELEVAÇÃO DO SEGMENTO ST.
Bruno Piçarra, Ana Rita Santos, Margarida Celeiro, Ângelo Bento, 
Pedro Dionísio, Pedro Semedo, Manuel Trinca, António Jara
Serviço de Cardiologia, Hospital Espírito Santo – Évora
bcpicarra@hotmail.com

INTRODUÇÃO: a hipertensão arterial (hTa) constitui um 
factor de risco cardiovascular major no desenvolvimento das doenças car-
diovasculares, como a doença coronária (DC). a adopção de estratégias 
que passem por um controlo mais eficaz da hTa poderá levar à redução 
do peso que é a doença coronária no mundo ocidental. Pretende-se com 
este estudo, caracterizar o perfil angiográfico dos doentes (D) hipertensos 
com Enfarte agudo do Miocárdio (EaM) com elevação do segmento 
ST.

MÉTODOS: Efectuado estudo retrospectivo englobando todos os 
doentes internados, consecutivamente, com o diagnóstico de EaM com 
elevação do segmento ST, no período de Janeiro de 2004 a Dezembro de 
2008 (60 meses) e que foram submetidos a angiografia coronária (n=211 
D). Constituíram-se 2 grupos: D com antecedentes de hTa (n=132D) 
e D sem antecedentes de hTa (n=73D). Foram registados: dados 
demográficos (idade e sexo), factores de risco cardiovasculares (FCRV), 
número de vasos com estenose ≥ 50% e as artérias coronárias com lesões 
com estenose ≥ 50%: Descendente anterior (Da), Ciricunflexa (CX) e 
Coronária Direita (CD).

RESULTADOS: Os D com hTa tinham uma média de idades 
superior (64,9 ± 10,5 versus 54,5 ± 13.6 anos; p=0,0001), não havendo 
diferenças entre a distribuição por sexos. Com excepção da presença 
de hábitos tabágicos, mais prevalentes nos D sem hTa 63,0% versus 
26,8%; p=0,001), não se verificaram diferenças significativas na prevalên-
cia dos restantes FRCVs. No grupo de D hipertensos, a presença de: DC 
de 1 vaso foi de 44,4%, de 2 vasos de 26,7% e de DC de 3 vasos 25,9%. 
apenas, a presença de coronárias angiograficamente normais evidenciou 
alterações, sendo mais prevalente nos D sem hTa (15,7% versus 3,7%; 
p=0,006). No que respeita às artérias coronárias, a presença de DC da 
CX foi mais prevalente nos D com hTa (49,6% versus 32,6%; p=0,03), 
não se verificando diferenças nas restantes artérias coronárias.

CONCLUSÃO: Na nossa população de D com EaM com elevação 
do segmento ST submetidos a angiografia coronária, os D com hTa 
apresentaram menos coronárias angiográficas normais e mais lesões 
da artéria circunflexa, reforçando o papel de hTa com factor de risco 
cardiovascular major.

FACTORES DE RISCO 
CARDIOVASCULAR E 
LOCALIzAÇÃO ANATóMICA: 
DIFERENÇAS ENTRE SEXOS EM 
DOENTES COM AVC ISQUÉMICO 

Ana Rita Santos1; Bruno Piçarra1; Ângela Bento1; Margarida Celeiro1; 
Pedro Semedo1; Vera Pereira2; Tiago Tribolet de Abreu2; Francisco 
Azevedo2; António Jara1

1Serviço de Cardiologia - Hospital Espírito Santo, Évora – E.P.E. 
 2Serviço de Medicina 1 - Hospital Espírito Santo, Évora – E.P.E. 

INTRODUÇÃO: Existe uma associação entre a doença hipertensiva 
e as principais complicações da doença arterial aterosclerótica, nomeada-
mente o acidente vascular cerebral (aVC).

OBJECTIVO: Determinar e comparar entre homens e mulheres a 
prevalência dos factores de risco cardiovascular e a localização anatómica 
do aVC isquémico em doentes (D) submetidos a ecocardiograma 
transesofágico (ETE). 

MATERIAL E MÉTODOS: avaliaram-se, retrospectivamente, 
144 D durante um período de 24 meses (de Janeiro de 2007 a Dezembro 
de 2008) internados com o diagnóstico de aVC isquémico, aos quais 
foi realizado ETE para esclarecimento etiológico. Foram registados os 
dados demográficos (sexo, idade), os factores de risco cardiovascular e a 
localização anatómica do aVC (hemisférico/vertebro-basilar). Compa-
raram-se dois subgrupos de D: homens e mulheres quanto à prevalência 
dos factores de risco e à localização anatómica.

RESULTADOS: Dos 144 D incluídos, a maioria era do sexo 
masculino (61,1%). a média de idades dos D foi de 62,8 ± 11,5 anos 
(sexo masculino com idade média de 61,3 ± 10,7 anos e sexo femi-
nino com idade média de 65,2 ± 12,4 anos). Quanto à prevalência dos 
factores de risco verificou-se a seguinte distribuição: hipertensão arterial 
(hTa) (84,0%), Diabetes Mellitus (DM) (42,4%), tabagismo (28,5%), 
dislipidemia (63,2%) e história de angor/enfarte agudo de miocárdio 
(EaM) prévio (18,0%). a presença de hábitos tabágicos foi superior nos 
D do sexo masculino (38,6% versus 12,5%; p= 0,001). Não se verifi-
caram diferenças na distribuição por sexos relativamente à hTa, DM, 
dislipidemia e angor/EaM prévio. Quanto à localização anatómica, 
86,8% apresentaram aVC de localização hemisférica, não se verificando 
diferenças com significado estatístico nos dois subgrupos. 

CONCLUSõES: Os D internados com o diagnóstico de aVC is-
quémico apresentaram uma elevada prevalência de hTa e dislipidemia. 
apenas a presença de hábitos tabágicos apresentou diferença significa-
tiva na distribuição por sexos, sendo superior nos homens. a localização 
anatómica da maioria dos D incluídos foi hemisférica, não se verificando 
diferenças na distribuição por sexos.  
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AUTO-MEDIÇÃO DA PRESSÃO 
ARTERIAL: INDICAÇõES, VAN-
TAGENS, PROCEDIMENTOS E 
LIMITAÇõES
Liliana Soares, Solange Braga
USF Terras de Souza

INTRODUÇÃO: apesar da existência de tratamentos eficazes, 
a hipertensão arterial (hTa) é cada vez mais prevalente e mantém-
se como a principal causa de mortalidade. Pelo facto de determinar a 
pressão arterial (Pa) durante as actividades diárias do doente e ser mais 
acessível e cómodo, bem como mais fácil de executar do que o MaPa, o 
uso generalizado da auto-medição da Pa (aMPa) tem sido recomen-
dado, podendo vir a ser implementado como rotina no controlo da hTa.

OBJECTIVOS: Rever as indicações, vantagens, procedimentos e 
limitações da aMPa.

METODOLOGIA: Pesquisa de artigos de revisão e guidelines em 
sites de Medicina Baseada na Evidência e Medline, nos últimos 4 anos, 
utilizando as palavras-chave: “ambulatory blood pressure monitoring” e 
“home blood pressure measurement”.

RESULTADOS: a aMPa permite várias medições diárias, elimina 
o “efeito bata branca”, tem boa reprodutibilidade e melhor valor prog-
nóstico do que a medição no consultório, é de fácil execução e possibilita 
o armazenamento de dados. É particularmente útil na suspeita de hTa 
da bata branca, hTa mascarada e hTa refractária e deve ser usada 
em todos os doentes hipertensos, uma vez que pode melhorar a adesão 
e o controlo tensional, além de permitir determinar a eficácia farma-
cológica. as principais limitações são o preço do equipamento, os erros 
de medição, a fiabilidade dos valores transmitidos pelo doente, a indução 
de ansiedade e o risco de ajuste terapêutico sem supervisão médica. Uma 
medição ≥ 135/85mmhg é sugestiva de hTa.

CONCLUSõES: ao aumentar o envolvimento do doente e a sua 
percepção acerca da sua saúde, a aMPa melhora a adesão e o controlo 
tensional e poderá diminuir os custos com os cuidados de saúde. Con-
tudo, é fundamental que os pacientes recebam formação, segundo um 
protocolo, por técnicos bem treinados e que se usem apenas aparelhos 
automáticos validados e com capacidade de memorização de dados. al-
gumas guidelines sugerem que o custo do equipamento seja reembolsado.

“DO ESTUDO POPULACIONAL 
DE SAÚDE À INTERVENÇÃO SO-
BRE OS FACTORES DE RISCO 
DAS DOENÇAS CARDIOVASCU-
LARES” 
M.Dulce Maia Trindade
Hospital de Macau

as DCV são a maior causa de mortalidade e de anos de vida  perdidos 
no total da população. a modificação de 3 comportamentos com efeitos 
na saúde- a nutrição, a actividade fisíca e o tabagismo interferem positi-
vamente no controlo de factores como Pa, hipercolesterolémia, diabetes 

tipo 2 e Obesidade e reduzem o risco da doença cardiovascular. 
Para análise da situação em Macau, foi realizado em 2006 o primeiro 
Estudo de Saúde populacional para avaliação, entre outros indicadores, 
dos relativos aos factores modificáveis de risco com realce, neste contexto, 
para o perfil lipídico, diabetes, Pa, obesidade e tabagismo. O desenho da 
amostra representativa da população abrangeu as unidades habitacionais 
das famílias residentes com a adesão de 55%. Participaram com sucesso 
em todas as etapas do estudo - inquérito, exame objectivo e colheita de 
sangue para análises laboratoriais, um total elegível de 3200 adultos com 
18 e mais anos de idade. Esta população electiva será alvo de estudos 
prospectivos de 5 em 5 anos para reavaliação dos indicadores selecciona-
dos das várias etapas do estudo.
a prevalência de Pa alta encontrada foi de 22,8% para a população 
adulta. O IMC segundo o Padrão asiático categoriza-se por, 67,2% 
com peso normal, 12,1% dos entrevistados com excesso de peso e perto 
de 1/5 do grupo analisado (2560) pertence à categoria com excesso de 
peso e obeso cujo IMC seja ≥25. Têm glicémia em jejum elevada 5% dos 
inquiridos e ¼ não sabem que têm aGJ/aTG. Dos inquiridos, 18,3% 
eram fumadores. Na análise do perfil lipídico encontrámos 21 indivíduos 
(0,8% do total da amostra) com limite de colesterol superior ao definido 
como alto, com hDL muito baixo em 0,30% dos homens e 2,08% das 
mulheres enquanto é factor protector em 22% dos homens e 35,9% 
das mulheres. Os triglicéridos comportam-se nesta amostra signifi-
cativamente mais altos nos homens que nas mulheres com 5,42% dos 
homens com triglicéridos elevados contra 4,08% de mulheres. O padrão 
encontrado neste estudo é sobreponível ao encontrado noutros estudos 
epidemiológicos na China. 
O Estudo realizado na China sobre ateroesclerose (CaThaY study) a 
indivíduos com ausência de sintomas, da população adulta (18–70 anos), 
em vários centros urbanos- hong Kong, Macau, Pan Yu, Sydney, San 
Francisco, Shanxi e Beijing, confirmou também que a hTa associada à 
hiperlipidémia aumenta significativamente o Espessamento da Carótida 
Intima-Média (CCa-IMT) e que há uma correlação moderada entre 
factores de risco cardíacos padronizados pelo estudo Framingham e a 
CCa-IMT com diferenças significativas da prevalência da aterosescle-
rose nas comunidades ocidentalizadas em relação às comunidades nativas 
da China. Num universo populacional específico que é Macau, do estudo 
à intervenção para a promoção de hábitos nutricionais e estilos de vida 
saudáveis (como dieta, controlo do peso,  prática de exercício fisíco e 
cessação/não iniciação tabágica) e o controlo precoce dos factores de 
risco internos (como glicémia/Insulina, perfil lipídico, pressão arterial 
alta entre outros) são as linhas de força que foram seleccionadas para a 
intervenção estratégica multidisciplinar para se reduzir a prevalência da 
doença CV na população de Macau.

FEOCROMOCITOMA 
CASO CLíNICO
Nuno Pereira, Ana Cristina Carneiro, Manuela Sequeira, 
Vítor Paixão Dias
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia – Espinho, EPE
Director: Dr. João Valente
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O feocromocitoma é um tumor secretor  de catecolaminas com origem 
nas células cromafins da medula suprarrenal. É uma neoplasia muito rara, 
ocorrendo em cerca de 0,2% dos doentes hipertensos.
a tríade clássica de sintomas dos doentes com feocromocitoma inclui as 
cefaleias esporádicas, hipersudorese e taquicardia em associação com hi-
pertensão arterial (hTa). No entanto nem sempre todos estes sintomas 
estão presentes. 
Cerca de 10% dos feocromocitomas são malignos, mas histologicamente 
e bioquimicamente não se distinguem dos tumores benignos. a diferen-
ciação reside na constatação de invasão local e metastização à distância, 
que pode ocorrer até 20 anos após a ressecção do tumor.
Os autores apresentam o caso clínico de uma doente do sexo femi-
nino, com 39 anos de idade, com diagnóstico de hTa há cerca de 3 
meses, referenciada à consulta  pelo médico de família por ter sido 
detectado um nódulo da supra-renal direita no decurso da investiga-
ção da sua hipertensão. Tratava-se de uma mulher que como antece-
dentes patológicos relevantes apresentava apenas diabetes gestacional 
no decurso de uma das suas três gestações (IIIGIIP, 1 abortamento). 
Tinha queixas de cefaleias esporádicas. Encontrava-se medicada com 
losartan+hidroclorotiazida 50/12,5mg id. a ecografia abdominal revelou 
uma massa sólida hiperecogénica de contornos bem definidos na loca 
supra-renal direita com 4,5x3,6cm. Posteriormente realizou RMN 
abdominal que confirmou a existência da massa que não parecia invadir 
as estruturas vizinhas. Do estudo analítico de destacar elevação das me-
tanefrinas na urina de 24h. Realizou ainda monitorização ambulatória da 
pressão arterial que evidenciou hipertensão arterial sistólica e diastólica 
diurnas, diastólica nocturna, com normal descida nocturna dos valores 
tensionais (perfil Dipper).
a doente foi proposta para adrenalectomia que realizou após instituição 
de bloqueio alfa e beta adrenérgico 10 dias antes da intervenção. a 
operação e o pós-operatório decorreram sem intercorrências, com 
normalização dos valores tensionais sem necessidade de terapêutica.
O estudo histológico e imunohistoquimico foram compatíveis com o 
diagnóstico de feocromocitoma.
Nem sempre a excisão do tumor, mesmo quando este apresenta car-
acterísticas benignas, conduz à cura da hipertensão. assim estes doentes 
requerem monitorização anual pela possibilidade de recidiva da doença e 
em particular pelo potencial de malignidade do tumor.

FEOCROMOCITOMA: A 
PROPóSITO DE UM CASO 
CLíNICO
Bárbara Castro1, António R. Pereira2, Carla L. Costa3

1 Interna Complementar de Medicina Geral e Familiar, na USF 
Manuel Rocha Peixoto, ACES Braga
2 Interno de Medicina Interna, Hospital Santa Maria Maior, EPE, 
Barcelos
3 Assistente Hospitalar, de Medicina Interna, Hospital Santa Maria 
Maior, EPE, Barcelos

INTRODUÇÃO:
Os feocromocitomas  são tumores de células cromafins,  responsáveis por 
<0,1 % dos casos de hTa. Cerca de 10 % estão associados a hipertensão, 
10 % são malignos. Nos adultos aproximadamente 80 % dos feocromoci-
tomas são unilaterais e apresentam uma predilecção pela supra-renal 
direita e pelo sexo feminino. 

DESCRIÇÃO:
Doente do sexo feminino, caucasiana, de 42 anos, natural e residente em 
Barcelos, casada, empregada de loja. antecedentes pessoais: gastrecto-
mia sub-total, apendicectomia, hTa. Medicada com: espironolactona 
25mg; amlodipina 5 mg; candesartran 16mg+hidroclorotiazida 12,5mg. 
história Ginecológica: IIG IIP, partos eutócicos. hábitos tabágicos 
moderados. Nega hábitos alcoólicos ou de drogas de abuso. 9º ano de 
escolaridade, Escala de Graffar adaptada (Classe IV); Ciclo de vida  
Familiar de Duvall (Estadio IV), apgar Familiar de Smilkstein (família 
funcional); Escala de Risco Familiar Segovia-Dreyer (médio risco).

Inicia há 9 meses cefaleias holocranianas, com predomínio frontal, 
diaforese, flush facial, que motivou a sua ida ao Serviço de urgência onde 
se resgistaram valores tensionais de 250/120mmhg e perda da visão à 
direita.  
Internada por emergência hipertensiva. Realizou TaC cerebral que 
revelou leucoencefalopatia discreta; sem lesões vasculares, Ta mé-
dia 180/90mmhg, auscultação pulmonar e cardíaca sem alterações, 
abdómen sem alterações. analiticamente: colesterol total 278mg/dL 
e colesterol LDL-165mg/dL e função tiroideia normal. Fundoscopia: 
retinopatia hipertensiva grau IV com perda total da visão à direita. Eco-
cardiograma normal. TaC abdominal: massa heterogénea na supra-renal 
direita com moderada captação do contraste. Cintigrafia com MIBG-
123 revelou lesão compatível com Feocromocitoma. O doseamento das 
catecolaminas e metanefrinas urinárias: Ácido Vanilmandélico(15.6 mg); 
Normetanefrina(>5000), Metanefrina(206mg),Catecolamina Fraccio-
nada: noradrenalina-7772 ug/24 h, adrenalina- 7ug/24 h e Dopamina-
109ug/24 h.
a doente foi submetida a Suprarrenalectomia à direita. actualmente 
encontra-se assintomática, normotensa e com frequência cardíaca 
controlada.

CONCLUSÃO: 
O Feocromocitoma pode ser curado quando diagnosticado e tratado 
adequadamente. O prognóstico está intrinsecamente ligado a precoci-
dade do diagnóstico. É considerado maligno quando nos deparamos com 
metástases, no entanto estas podem ter um período de latência de vários 
anos, o que obriga a um follow-up por vários anos.

HISTóRIA DE UM NóDULO 
SUPRA-RENAL
Ana Caló, Susana Reis, Mª João Lima
Consulta de Medicina – Hipertensão, H.S.João, Porto
anacalohsj@gmail.com
 
a acessibilidade crescente a exames imagiológicos aumenta o número 
de nódulos supra-renais detectados, quer em exames por suspeita de 
patologia supra-renal, quer em exames para investigação de outros tipos 
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de patologia.
apresenta-se o caso clínico de uma mulher de 41 anos, orientada para 
a Consulta de hTa por registos esporádicos de pressão arterial elevada, 
associados a hipocaliemia persistente e nódulo supra-renal. Tinha 
história de doença psiquiátrica depressiva e de episódios frequentes de 
diarreia, com perda de peso, cerca de um ano antes. a investigação efec-
tuada na Consulta conduziu aos diagnósticos de incidentaloma e hiper-
aldosteronismo secundário. Depois de um ano de seguimento e vários 
exames complementares, a evolução clínica e resultados contraditórios 
conduziram a uma suspeita diagnóstica que se veio a confirmar.
a investigação de um nódulo supra-renal, sobretudo quando detectado 
acidentalmente, partindo da história e exame objectivo, baseia-se quase 
sempre num conjunto, mais ou menos extenso, de exames laboratoriais e 
imagiológicos que habitualmente tem resultados inequívocos. Con-
tudo, não devemos esquecer que, como no caso apresentado, o exame 
e raciocínio clínicos, tanto no início como ao longo do seguimento do 
doente, prevalecem como o principal recurso para o diagnóstico.

NORMALIzAÇÃO DO PER-
FIL TENSIONAL APóS BYPASS 
GáSTRICO, AVALIADO POR 
MAPA – A PROPóSITO DE UM 
CASO CLíNICO
Luís Pereira, Vasili Organ, Marco Castro, Nataliya Polishchuk, San-
dra Gouveia, Jorge Labandeiro, José Rola, Luís Borges
Consulta de Hipertensão do Serviço de Medicina 1.4, Hospital de São 
José, CHL Central, EPE
luisfgpereira@gmail.com

Este caso clínico pretende demonstrar a importância da obesidade na 
etiologia da hTa e como a sua correcção pode levar à normalização 
da pressão arterial – confrontação por Monitorização ambulatória da 
Pressão arterial (MaPa).
Doente 23 anos, sexo masculino, raça caucasiana, referenciado à Consulta 
de hipertensão do hospital de São José por hTa grau 2 com 5 anos de 
evolução. O exame clínico revelou obesidade mórbida (IMC: 46,57Kg/
m2), sem outras alterações. a avaliação complementar não evidenciou 
lesão de órgãos-alvos, assim como outra causa secundária. Iniciada am-
lodipina (10mg), enalapril (20mg) + hidroclorotiazida (12,5mg) em as-
sociação fixa, com controlo do perfil tensional, de acordo com medições 
de ambulatório. Manteve alprazolam (0,5mg) que já havia sido prescrito. 
Realizado MaPa para avaliação terapêutica que apresentava valores 
médios da Pa diurna de 139/87mmhg e nocturna 123/60mmhg; 
desvio padrão da pressão média sistólica nas 24 horas de 12,1mmhg;  
fenómeno de Dipper ausente; pressão de pulso discretamente elevada 
(54 mmhg). Referenciado para cirurgia de bypass gástrico, realizada 
cerca de 1 ano depois, com perda ponderal importante (77Kg) – IMC: 
21,39Kg/m2. Suspensa então terapêutica farmacológica e realizado novo 
MaPa: valores médios de Pa diurna de 114/67mmhg e nocturna de 
111/64mmhg; desvio padrão da pressão média sistólica nas 24 horas de 
9,98 mmhg; normalização da pressão de pulso (47mmhg); fenómeno 

Dipper ausente, embora descritas perturbações na qualidade do sono. 
O doente mantém perfil normotensivo, sem necessidade de terapêutica 
anti-hipertensora.
a propósito deste caso clínico citam-se alguns trabalhos onde foi estu-
dado este comportamento da doença hipertensiva.

áCIDO ACETILSALICíLICO NA 
PREVENÇÃO CARDIOVASCULAR 
PRIMáRIA DOS DOENTES 
HIPERTENSOS
Ana Luísa Neves1,2, Cristina Cunha3, Maria Manuel Marques4

1 Unidade de Saúde Familiar Camélias
2 Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
3 Serviço de Medicina Interna, Hospital São João, EPE
4 Unidade de Saúde Brás Oleiro, Rio Tinto
e-mail: ana.luisa.neves@gmail.com

apesar da hipertensão arterial resultar no aumento da pressão intravascu-
lar, as suas principais complicações (doença isquémica cardíaca, acidentes 
vasculares cerebrais e doença vascular periférica) estão mais relacionadas 
com fenómenos trombóticos do que hemorrágicos. apesar deste facto, as 
indicações para o uso de antiagregantes plaquetários nestes doentes são 
controversas. O objectivo deste trabalho consiste na revisão da evidência 
científica sobre as recomendações para o uso de ácido acetilsalicílico 
(aaS) na prevenção cardiovascular primária dos doentes hipertensos.
Realizou-se uma pesquisa sistemática nas bases de dados MedLine/
Pubmed, Cochrane Library, National Guideline Clearinghouse, Clinical 
Knowledge Summaries e sites de Medicina Baseada na Evidência, entre 
2000 e 2008, com as palavras-chave “aspirin”, “primary prevention”, “cardio-
vascular disease” e “hypertension”. Foram incluídos 4 estudos aleatorizados e 
controlados, 3 revisões sistemáticas e 6 normas de orientação clínica.
O uso de aaS, entre 75 e 150 mg/dia, mostrou diminuir a incidência de 
doença cardiovascular na maioria dos estudos realizados em hipertensos 
de alto risco cardiovascular. Embora a redução seja mais evidente neste 
grupo, algumas sociedades sugerem a instituição da terapêutica em grupos 
de risco mais baixo caso se verifique uma relação risco/benefício favorável. 
atendendo a que existe evidência de que o aaS aumenta a incidência 
de hemorragia gastrointestinal e, provavelmente, de hemorragia intracra-
niana, os benefícios e riscos da terapêutica deverão sempre ser discutidos 
com o doente antes da sua instituição.
a heterogeneidade ao nível das escalas de risco utilizadas nos vários estu-
dos avaliados foi uma das principais limitações desta revisão sistemática. 
No entanto, é relativamente consensual a recomendação do uso do 
aaS na prevenção cardiovascular primária dos hipertensos, desde que 
farmacologicamente controlados e com risco cardiovascular em 10 anos 
superior a 6-10%. 

áCIDO ÚRICO E RISCO CARDIO-
VASCULAR: ESTUDO RETROS-
PECTIVO NUMA POPULAÇAO 
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SAÇAO DE INSUFICIêNCIA 
CARDíACA.
Almeida M (1), Capela C (1,2), Malheiro L (2), Gonçalves AP (1), Regadas 
MJ (1) 
1 – Serviço de Medicina Interna – Hospital de Braga
2 – Escola de Ciências da Saúde – Universidade do Minho, Braga
e-mail: monicajma@hotmail.com

INTRODUÇÃO 
a associação entre risco cardiovascular (RCV) e ácido úrico (aU) foi 
cogitada pela primeira vez há mais de meio século. São vários os estudos 
que demonstram uma associação entre aU elevado e hipertensão arterial 
(hTa), doença renal, síndrome metabólico e doença cardiovascular – 
especificamente insuficiência cardíaca congestiva (ICC). Porém, a sua 
importância relativa detém-se controversa, seja como marcador etiopato-
génico, de diagnóstico ou mesmo de prognóstico. Em relação à hTa, 
propõem-se diversos mecanismos inflamatórios a nível vascular renal que 
conduziriam à activação do Sistema-Renina-angiotensina.

MATERIAL E MÉTODOS
Os autores efectuaram uma análise retrospectiva em doentes admiti-
dos num Serviço de Medicina Interna com diagnóstico principal ou 
secundário de ICC, por um período compreendido entre 1 de Janeiro e 
31 de Dezembro de 2008. Nesse grupo foi feita caracterização etiopato-
génica, clínica e epidemiológica da ICC, determinação dos níveis de aU 
na admissão e procedeu-se à análise de correlação com mortalidade por 
ICC, duração de internamento, gravidade da ICC, entre outros.

RESULTADOS
a população foi constituída por 172 doentes, dos quais 73 (42,4%) eram 
do sexo masculino; foi determinada uma média de idades de 79,8 ± 9,2. 
a classe IV da NYha predominou à entrada em relação às classes II 
e III (47,1% vs 15,7 e 37,2%, respectivamente). Foi feita caracterização 
etiopatogénica da ICC neste grupo de doentes. Os valores médios de 
aU desta população foram 7,6 ± 2,7 mg/dL, estando compreendidos 
entre 1,1 e 15,3 mg/dL. a hiperuricemia (aU > 6,5 mg/dL) predomi-
nou com 62,2% dos indivíduos, comparativamente aos 37,8% indivíduos 
normouricémicos. De seguida procedeu-se a uma análise multivariada 
entre níveis de aU na admissão, características etio-epidemiológicas da 
ICC e mortalidade bem como tempo de internamento, entre outros.

CONCLUSÃO 
Os autores pretendem reforçar a pertinência desta tema: que papel 

fisiopatológico se pode atribuir ao aU? Será indicador de RCV ou parte 
de um conjunto de factores de estratificação de RCV? a compreensão 
destes mecanismos, de forma integrada, entende-se fulcral na detecção 
precoce de indivíduos susceptíveis e na eficaz prevenção de doenças 
cardiovasculares. Serviu este estudo para rever a implicação do aU em 
todo este processo.

EFEITO ANTI-HIPERTENSOR 
TRANSITóRIO DO ANTIOXI-
DANTE POLIETILENOGLICOL 
(PEG) CATALASE NA HIPERTEN-
SÃO ARTERIAL DEPENDENTE 
DA ANGIOTENSINA II (ANG II)
T. Sousa1,2, S. Oliveira1, J. Afonso1, M. Morato1,2, D. Patinha1, F. 
Carvalho3 & A. Albino-Teixeira1
1Instituto de Farmacologia e Terapêutica, FMUP e IBMC; 
2Departamento de Farmacologia, FFUP; 3REQUIMTE/ Departa-
mento de Toxicologia, FFUP.             
e-mail: tsousa@med.up.pt

Em situações de activação inadequada do SRa, os efeitos antinatriu-
réticos da ang II contribuem para a hipertensão crónica. Na última 
década foram identificadas vias de transdução da ang II que envolvem a 
produção de radical superóxido (O2

•-) e h2O2. Estas espécies contribuem 
para a regulação da hemodinâmica medular renal e da homeostasia de 
sódio e água. No entanto, o h2O2 é provavelmente mais agressivo do que 
o O2

•- por não ter carga, ter semi-vida maior e ser facilmente difusível 
através das membranas. além disso, há evidência crescente do papel do 
h2O2 na patogénese da hipertensão arterial. Foi demonstrado que o 
h2O2 reduz o fluxo sanguíneo medular, diminui a natriurese e aumenta 
a pressão arterial. Trabalhos recentes do nosso grupo mostraram também 
que a PEG-catalase, um fármaco metabolizador do h2O2, previne a 
subida da pressão arterial num modelo de hipertensão com activação do 
SRa. Neste trabalho pretendemos avaliar o papel do h2O2 na hiper-
tensão arterial causada pela ang II, dando-se ênfase aos seus efeitos na 
medula renal. Este estudo foi dividido em duas partes: 1 – avaliação da 
produção/metabolismo de h2O2 em ratos tratados com ang II; 2 – aval-
iação da eficácia anti-hipertensora da PEG-catalase em ratos tratados 
com ang II. a ang II (200 ng/kg/min, s.c., do dia 0 ao dia 14) ou soro 
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Parte 1 Parte 2
Sham Ang II Ang II Ang II+PEG-catalase

PAS
(mmHg)

Dia 3 122.0±1.4 139.1±2.4* 144.3±6.5 146.1±7.0
Dia 7 123.5±1.1 154.2±3.0* 171.6±9.2 155.0±3.3
Dia 9 122.0±1.2 153.6±4.7* 168.8±10.8 127.8±1.4#

Dia 14 123.0±1.6 156.5±2.4* 170.4±16.6 151.5±4.7

H2O2

Plasma
(nmol/ml) 0.38±0.09 0.80±0.14* 0.94±0.15 0.37±0.13#

Urina
(µmol/kg/dia) 1.74±0.23 4.06±0.62* 4.63±0.91 1.76±0.29#

Medula renal
(nmol/mg prot) 1.16±0.05 1.53±0.08* 2.86±0.24 1.80±0.30#

Catalase  (U/mg prot) 32.9±3.5 54.9±6.6* 95.5±11.4 98.6±13.3
Tabela 1: PaS, h2O2, actividade antioxidante e activação do NF-KB nos grupos experimentais. Média±S.E.M. *p<0,05 vs sham; # p<0,05 vs ang II.
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fisiológico (grupo sham) foram administrados em ratos Sprague Dawley. 
a PEG-catalase (10000 U/kg/dia, i.p., do dia 7 ao dia 14) foi adminis-
trada a ratos tratados com ang II. a pressão arterial sistólica (PaS) foi 
determinada pelo método não invasivo de medição na cauda. O h2O2 
foi quantificado no plasma, na urina e na medula renal. avaliou-se ainda 
a catalase, a glutationa peroxídase e o factor de transcrição NF-KB na 
medula renal. a actividade enzimática foi determinada por espectrofo-
tometria. a actividade do NF-KB foi avaliada por um ensaio de mobili-
dade electroforética com fluorescência. 
(Ver Tabela1)
Podemos concluir que a ang II induz hipertensão arterial, aumenta 
a produção sistémica e medular renal de h2O2 e activa o NF-KB na 
medula renal. O tratamento com PEG-catalase tem uma curta eficácia 
anti-hipertensora, havendo reversão deste efeito ao fim de 3 dias apesar 
da diminuição sustentada dos valores de h2O2 sistémico. além disso, a  
redução da produção de h2O2 na medula renal causada pela PEG-cata-
lase, não é suficiente para diminuir a activação do NF-KB neste modelo 
de hipertensão arterial dependente da ang II.

HIPERTENSÃO SECUNDáRIA 
A ESTENOSE URETERAL COM 
URETERO-HIDRONEFROSE – 
CASO CLíNICO
Nuno Pereira, Ana Cristina Carneiro, Manuela Sequeira, Vítor 
Paixão Dias.
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE
Director: Dr. João Valente

Os autores apresentam o caso clínico de uma doente do sexo feminino 
de 40 anos enviada à consulta de Medicina – hipertensão arterial 
(hTa) por hTa estádio 2 ( JNC VII) com cerca de 1 ano de evolução. 
Tinha antecedentes de infecções urinárias de repetição desde há cerca 
de 13 anos, e carcinomas basocelulares dos membros inferiores.  Fumava 
cerca de 5 UMa. Usava dispositivo intra-uterino como método anticon-
cepcional. Dois anos antes de ter sido referenciada à consulta de hTa 
teve internamento por pielonefrite em que foi detectada hidronefrose 
à direita (sem causa obstrutiva aparente na TC), tendo sido submetida 
a tratamento conservador com boa resposta clínica.  Foi orientada para 
consulta de Urologia para estudo tendo realizado Urografia intra-venosa 
(UIV) que revelou estenose do ureter pélvico e Cintilograma renal que 
para além da uretero-hidronefrose direita não obstrutiva não revelou 
alteração da função renal diferencial. Enquanto aguardava cirurgia 
de correcção da uretero-hidronefrose teve nova intercorrência infec-
ciosa com necessidade de colocação de nefrostomia percutânea. após 
resolução do quadro foi submetida a correcção endoscópica da estenose 
ureteral com colocação de catéter duplo J. Meio ano depois voltou a 
realizar UIV que mostrou estenose ureteral direita e cintilograma renal 
que já revelava diminuição ligeira da função renal diferencial à direita. a 
doente foi submetida a ureteroneocistostomia direita, intervenção e pós 
operatório tendo decorrido sem intercorrências. Nova UIV meio ano 
após a intervenção foi normal.

Na consulta de hipertensão a doente apresentou-se normotensa e referia 
já não ter medições tensionais com valores elevados. Efectuou estudo 
para rastreio de outras causas secundárias de hTa que foi negativo. 
Realizou monitorização ambulatória da pressão arterial (MaPa) que 
revelou valores médios de tensão arterial dentro da normalidade e perfil 
fisiológico (dipper) da curva de variação tensional circadiária.
Este caso ilustra um caso raro de hTa muito provavelmente secundária 
a estenose ureteral com uretero-hidronefrose e que foi curada após 
resolução cirúrgica.

ABORDAGEM TERAPêUTICA NA 
INTOXICAÇÃO POR VERAPAMI-
LO - A PROPóSITO DE UM CASO 
CLíNICO
Catarina Vieira, Ana Caló, Helena Fernandes, Marta Almeida, Ana 
Filipa Carneiro, César Preto, Domingos Fernandes, Roberto Ron-
con-Albuquerque Jr, Rui Veiga, Teresa Oliveira, Ana Maria Mota.
 Serviço de Cuidados Intensivos do Hospital de São João

a intoxicação por verapamilo é uma situação grave e potencialmente 
fatal, complicada por hipotensão e alterações da condução cardíaca. a 
abordagem terapêutica envolve lavagem gástrica, utilização de carvão 
activado, catecolaminas e ventilação invasiva. Pode ainda implicar ad-
ministração intravenosa (IV) de atropina, sais de cálcio, glucagon, bicar-
bonato de sódio, terapêutica hiperinsulinemia-euglicemia, implantação 
de pacemaker provisório e o recurso a técnica de substituição renal.
Os autores descrevem o caso de uma doente do género feminino, 79 
anos, caucasiana, com antecedentes de hipertensão arterial essencial, 
obesidade, fibrilhação auricular paroxística, neoplasia da mama esquerda 
operada, síndrome depressivo e história de intoxicação medicamentosa 
voluntária. Medicada habitualmente com verapamilo 40 mg, oxazepam, 
lorazepam,  loflazepato de etilo, escitalopram e pantoprazol.
Trazida ao SU 6 horas após ingestão voluntária de cerca de 2400 mg 
de verapamilo. Encontrada em casa consciente, caída no chão, e com 
sinais de vómito. À admissão no Serviço de Urgência encontrava-se vigil, 
colaborante, hipotensa (Ta: 56/32 mmhg), com frequência cardíaca 
de 60 batimentos/min e apirética. auscultação cardiopulmonar sem 
alterações relevantes. Exame neurológico sem alterações. Efectuada 
lavagem gástrica, administrado carvão activado e iniciada fluidoterapia 
IV. Gasimetria arterial da admissão com acidose mista grave (ph: 7,18) 
e hiperlactacidemia (lactato: 5,20 mmol/L) tendo iniciado ventilação 
não invasiva. Por manter hipotensão sustentada apesar da fluidoterapia, 
deu entrada na sala de emergência onde iniciou suporte vasopressor 
(dopamina, adrenalina), com melhoria da hipotensão. Iniciou perfusão de 
cloreto de cálcio, cloreto de potássio, insulina, soro glicosilado, glucagon 
e bicarbonato de sódio. ECG da admissão com fibrilhação auricular, com 
resposta ventricular de cerca de 60/min. Ecocardiograma (sob aminas) 
sem alterações de relevo. Pesquisa de tóxicos na urina negativa. Não 
efectuado doseamento de verapamilo no sangue por indisponibilidade do 
teste em tempo útil. analiticamente com insuficiência renal aguda (crea-
tinina: 1,7 g/dL), sem elevação significativa dos marcadores de necrose 
miocárdica. Por afundamento progressivo do estado de consciência, foi 

Parte 1 Parte 2
Sham Ang II Ang II Ang II+PEG-catalase

PAS
(mmHg)

Dia 3 122.0±1.4 139.1±2.4* 144.3±6.5 146.1±7.0
Dia 7 123.5±1.1 154.2±3.0* 171.6±9.2 155.0±3.3
Dia 9 122.0±1.2 153.6±4.7* 168.8±10.8 127.8±1.4#

Dia 14 123.0±1.6 156.5±2.4* 170.4±16.6 151.5±4.7

H2O2

Plasma
(nmol/ml) 0.38±0.09 0.80±0.14* 0.94±0.15 0.37±0.13#

Urina
(µmol/kg/dia) 1.74±0.23 4.06±0.62* 4.63±0.91 1.76±0.29#

Medula renal
(nmol/mg prot) 1.16±0.05 1.53±0.08* 2.86±0.24 1.80±0.30#

Catalase  (U/mg prot) 32.9±3.5 54.9±6.6* 95.5±11.4 98.6±13.3
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sedada efectuada entubação orotraqueal. Teve melhoria progressiva das 
trocas gasosas mantendo, no entanto, acidemia mista e hiperlactacidemia. 
admitida em Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente. Desmame 
progressivo do suporte vasopressor, suspenso ao 6º dia de internamento. 
Melhoria progressiva da disfunção renal. Manteve-se electricamente 
estável, em ritmo sinusal, sem necessidade de implantação de pacemaker 
provisório. Desmame ventilatório lento mas progressivo tendo sido extu-
bada no 14º dia de internamento. Transferida para Unidade de Cuidados 
Intermédios ao 15º dia de internamento, encontrando-se consciente e 
colaborante. Posteriormente orientada para Consulta de Psiquiatria.
Este caso ilustra uma intoxicação medicamentosa menos comum mas 
potencialmente fatal, em que os dados da história clínica foram funda-
mentais na implementação do tratamento adequado da doente.

CASUíSTICA DE UM ANO DE 
CONSULTA DE HIPERTENSÃO 
ARTERIAL – A ACTUALIDADE 
EM REVISTA
Dulcídia Sá, Catarina Silva, Andreia Bernardino, Clarinda Neves, 
Teresa Borralho, Rosa Jorge, Capão Filipe
Serviço de Medicina do Hospital Infante D.Pedro – Aveiro
Telef: 234 378 300 Telem: 912516166
Email: dulcidia.sa@clix.pt

RESUMO:a hipertensão arterial é uma doença conhecida desde a 
antiguidade e constitui um dos principais factores de risco para doença 
coronária, pelo que, uma das mais prevalentes causas de morte no 
Mundo. Trata-se de uma entidade heterogénea plurifactorial e que pode 
originar inúmeras complicações.
Os autores pretendem analisar estatisticamente a Consulta de hiper-
tensão arterial que desenvolvem, fazendo revisão de todos os processos 
clínicos correspondentes aos doentes consultados no ano de 2008.
assim, foram revistos 289 processos clínicos, entre os quais 30 foram 
primeiras consultas e os restantes consultas subsequentes. Pretende-se 
avaliar a relevância estatística dos seguintes itens: dados antropométricos, 
factores de risco, causas envolvidas, classe e número de fármacos usados 
e a eficácia do seu uso. Foi ainda objecto de estudo a comparação entre o 
grau de doença na primeira consulta e actualmente.
após a análise pormenorizada dos processos supracitados foi pos-
sível obter diversas elações e uma diversidade numérica surpreendente. 
Verificou-se que a idade média dos doentes consultados foi de 58,9 
anos e que destes o sexo mais prevalente foi o masculino. No que diz 
respeito à proveniência dos doentes foi possível constatar que a sua 
maioria é originária de pedidos de Consulta Externa do Médico de 
Família, seguidamente do Serviço de Urgência e em menor percentagem 
de diversas consultas de outras especialidades (Pneumologia, Ortope-
dia, Ginecologia entre outras). Os factores de risco envolvidos foram 
estudados isoladamente, mas o que se observou foi que a sua coexistência 
permaneceu uma constante, ou seja, factores de risco como Diabetes 
Mellitus, Obesidade, Sedentarismo e Dislipidémia surgiam associados 
em muitos dos doentes estudados. a causa de doença mais comum foi a 

Essencial ou Idiopática surgindo, no entanto, alguns doentes com causa 
secundária nomeadamente, adenoma da Supra-renal e hiperaldoste-
ronismo primário. a terapêutica usada foi também alvo de estudo e foi 
precisamente neste item que surgiu a multiplicidade já esperada, sendo 
que todos os doentes se encontram poli medicados, com as mais diversas 
combinações de classe e número de fármacos. a agradável surpresa do 
nosso estudo surgiu no final quando constatamos sorridentes que 86% 
dos nossos doentes se encontram com a doença controlada e estabilizada. 
Conclui-se que a hipertensão arterial é um desafio eterno obrigando a 
que o doente seja visto de forma global e com perspicácia!

ESTENOSE DAS ARTÉRIAS 
RENAIS E HTA-  IMPLICAÇõES 
DIAGNóSTICAS 
E TERAPêUTICAS
Elika Pinho, Ana Sofia Faustino, Susana Reis, Susana Ferreira, 
Augusta Flores
Serviço de Medicina Interna- Hospital de S. João, E.P.E
elika.pinho@gmail.com

a hTa renovascular de etiologia aterosclerótica é uma causa frequente 
de hTa secundária, sobretudo em doentes com características clínicas 
sugestivas: mais de 50 anos, início súbito de hTa severa; agravamento 
de hTa conhecida e previamente controlada ou hTa resistente; agrava-
mento da função renal após IECa/aRa; atingimento aterosclerótico de 
outros territórios arteriais. O tratamento é controverso e inclui terapêu-
tica médica/angioplastia percutânea com ou sem stent ou revasculariza-
ção cirúrgica. 
apresentamos o caso de um homem de 51 anos, fumador e com hábitos 
etílicos moderados; sem história familiar relevante e sem medicação 
habitual. O doente recorreu ao SU por alteração da acuidade visual. ao 
exame objectivo de realçar a presença de hTa grave (Ta MSD 240/140 
mmhg, Ta MSE 229/135 mmhg) e de retinopatia hipertensiva grau 
3. analiticamente apresentava hipocaliemia (2.7mEq/L), proteinúria 
(>4g/L) e função renal normal. Recusou internamento. Foi orientado 
para Consulta de hTa e medicado com lisinopril+hidroclorotiazida e 
lercanidipina. Na Consulta de hTa o doente mantinha valores de hTa 
severa e analiticamente com insuficiência renal aguda, pelo que foi inter-
nado. Realizou Ecografia Renal revelou assimetria das dimensões renais 
(rim direito 11.5 cm e rim esquerdo 8.5cm) e angio-RM Renal com 
estenose da artéria renal direita (aRD) - 75-90% e atraso na captação do 
rim esquerdo. O ECG e ecocardiograma eram normais e a TC Cerebral 
revelou lesão isquémica antiga e calcificações vasculares ateromatosas dos 
sifões carotídeos. Verificou-se normalização da função renal após suspen-
são do IECa, mantendo hipocaliemia e apresentando renina e aldos-
terona elevadas. Iniciou tratamento médico com estatina, e terapêutica 
anti-hipertensora mantendo hTa grave. Submetido a angioplastia com 
stenting da aRD. Na primeira avaliação após intervenção percutânea 
o doente manteve função renal normal, com discreta melhoria do perfil 
tensional (hTa moderada). 
O caso clínico apresentado é paradigmático da história natural da hTa 
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renovascular aterosclerótica. Sendo a isquemia renal o mecanismo patofi-
siológico perpetuador da hTa renovascular o momento de intervenção 
cirúrgica é fundamental na evolução e prognóstico desta doença. a ava-
liação individualizada de cada caso é essencial para a decisão terapêutica.

HIPERTENSÃO ARTERIAL 
RESISTENTE SECUNDáRIA A 
ESTENOSE ARTERIAL RENAL 
BILATERAL: UM CASO CLíNICO 
RARO
Ana Pinho, Anabela Guedes, Ana Cabrita, Isabel Pinto, Idalécio 
Bernardo, Pedro Leão Neves 
Serviço de Nefrologia , Hospital de Faro, EPE
Correspondência: ana_teresa_pinho@yahoo.com

a doença renovascular é uma causa comum e potencialmente reversível 
de hipertensão arterial (hTa) secundária, estando pontualmente as-
sociada a Insuficiência Renal Crónica (IRC).
 Os autores descrevem um caso de hTa resistente, grau III, de um 
doente de 36 anos de idade, sexo masculino, com história de hTa 
conhecida desde os 16 anos de idade, e que iniciou diálise crónica por 
retenção azotada grave em Maio de 2009. apresentava, ecograficamente, 
rins de dimensões reduzidas com perda da diferenciação total paren-
quimo-sinusal. a angio-RM revelou estenose de ambas as artérias renais, 
com envolvimento dos seus ramos, assumindo um padrão filiforme. 
Com optimização da terapêutica anti-hipertensora (nifidipina 90mg/
dia, losartan 100mg/dia e furosemida 80mg/dia), observou-se o controlo 
parcial de hTa (grau I). 
Pretende-se realçar a importância de uma causa muitas vezes subdiag-
nosticada de hTa secundária, em que a intervenção precoce é funda-
mental para preservação da função renal.

HTA E NEFROESCLEROSE EM 
DOENTE COM TIROIDITE AU-
TO-IMUNE 
Joana Mascarenhas, Cristina Cunha, Mª João Lima
Consulta de Medicina – Hipertensão, H.S.João, Porto

a abordagem da hTa como doença sistémica, com múltiplos mecanis-
mos fisiopatológicos e repercussão sobre vários órgãos-alvo, conduz mui-
tas vezes a diagnósticos que ultrapassam o âmbito restrito das doenças 
cardiovasculares. 
apresenta-se o caso clínico de uma mulher de 24 anos, orientada para a 
Consulta de hipertensão (hTa) por “hTa diagnosticada recentemente 
em doente com hipertiroidismo”. Tratava-se de uma doente previamente 
assintomática a quem fora diagnosticado hipertiroidismo de etiologia 
auto-imune cerca de dois anos antes e hTa um ano depois. Nos exames 
complementares de que era portadora, destacava-se a presença persis-
tente de proteinúria desde a altura do diagnóstico da doença tiroideia. 
a investigação efectuada na Consulta de hTa conduziu ao diagnóstico 
de Tiroidite de hashimoto e Nefroesclerose grave, cuja etiologia já não 
foi possível esclarecer, mas que provavelmente está associada ao processo 

auto-imune que envolveu a glândula tiroideia.
a associação de doença renal e tiroidite auto-imune já tem sido descrita, 
embora se desconheça a sua frequência. Discute-se a evolução reportada 
na literatura e a verificada nesta doente. Pretende-se chamar a atenção 
para a sua ocorrência e para as possíveis consequências de um diagnós-
tico tardio.

CRIAÇÃO DE UM PROTOCOLO 
DE DIAGNóSTICO E TRATA-
MENTO DE HIPERTENSÃO 
ARTERIAL
Vedes, E.(1); Marques, L.(1); Dores Marques, M.(2); Fonseca, T.(2); Silva, 
G.(2); Gorjão Clara,J.(3)

(1)Internato Complementar,(2)Assistentes Graduadas,(3)Director do S. 
Medicina III CHLN/HPV
www.elisavedes@gmail.com
a hipertensão arterial (hTa) é um grave problema de saúde pública 
em Portugal e no mundo. De acordo com um documento publicado 
em 2005, 42,1% da população adulta portuguesa é hipertensa, destes, 
46,1% sabem que o são, estando 39,0% medicados e só 11,2% controla-
dos. a estruturação do conhecimento científico em normas de actuação 
e protocolos de fácil consulta e utilização permite melhorar a prática 
médica. Tendo em conta estes dados, os autores criam um protocolo para 
aplicar em Consulta de hTa do seu hospital. a criação deste protocolo 
tem o intuito de melhorar a prestação de cuidados e a monitorização dos 
resultados desta consulta. a sua aplicação permitirá ainda quantificar 
o risco cardiovascular total da população a que é aplicado e procurar os 
principais motivos de não-controlo da hTa. O objectivo deste trabalho 
é propor um modelo de protocolo de actuação e seguimento para doen-
tes hipertensos a aplicar em consulta especializada.
a consulta de hTa do hospital Pulido Valente é assegurada por quatro 
Médicos da Especialidade de Medicina Interna, em quatro períodos 
semanais de consulta. Nos primeiros onze meses de 2009 foram observa-
dos 783 doentes num total de 1016 consultas de hTa neste hospital. O 
protocolo apresentado será aplicado nestas Consultas a partir de Janeiro 
de 2010. a elaboração deste protocolo baseia-se em extensa revisão 
bibliográfica, de que se destacam as principais referências: O diagnóstico 
e classificação da hipertensão são efectuados de acordo com as Guidelines 
da ESC/ESh de 2007; o cálculo do risco cardiovascular total é efectuado 
de acordo com as SCORE charts, valorizando a investigação de lesão 
subclínica de órgão-alvo salientada nos estudos LIFE, ELSa, VaLUE, 
aDVaNCE e Reappraisal of guidelines on hypertension management 2009; 
a terapêutica farmacológica, os objectivos terapêuticos e a vigilância são 
orientados pelas Guidelines da ESC/ESh e pelo seu Reappraisal de 2009, 
incluindo ainda indicações resultantes de estudos mais recentes, de que 
se salienta o aCCOMPLISh.
Da pesquisa referida resultou um protocolo, constituído por um conjunto 
de tabelas para colheita sistematizada de dados clínicos objectivos, 
classificação da hTa e cálculo do risco cardiovascular total. Foram 
definidos critérios de inclusão dos doentes hipertensos nesta consulta 
especializada. Encontra-se esquematizada a investigação e terapêutica 
da hTa secundária. Estruturou-se uma linha de actuação terapêutica 
farmacológica sistematizada. Estabeleceu-se igualmente um calendário e 
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plano de exames para vigilância.
Um protocolo para aplicação em consulta de hTa constitui um instru-
mento útil, facilitando a existência de uma base de dados actualizada que 
permite uma monitorização objectiva da população de doentes a que será 
aplicado. Não substitui o bom senso clínico que será sempre fundamental 
para a adequação de qualquer protocolo aos doentes.

HIPERTENSÃO ARTERIAL DE 
DIFíCIL CONTROLO: ESSEN-
CIAL OU SECUNDáRIA?
Ana Pinho, Anabela Guedes, Ana Cabrita, Isabel Pinto, Idalécio 
Bernardo, Pedro Leão Neves 
Serviço de Nefrologia , Hospital de Faro, EPE
Correspondência: ana_teresa_pinho@yahoo.com

apesar da hipertensão arterial (hTa) ter uma elevada prevalência, só em 
6 a 8% é possível identificar uma causa secundária. 
Os autores descrevem um caso clínico de uma doente, de 61 anos de 
idade, enviada à consulta de Nefrologia em 2002 por Insuficiência Renal 
Crónica (IRC) grau III e hTa de difícil controlo. Do estudo realizado, 
há a referir estenose da artéria renal direita proximal, condição que moti-
vou uma nefrectomia direita. Manteve contudo valores tensionais eleva-
dos e analiticamente, hipercalcemia em relação com hiperparatiroidismo 
(Ca2+-11,8mg/dL; PTh-248pg/mL). após dois anos de investigação, 
detectou-se um adenoma da paratiróide inferior direita, tendo sido sub-
metida a paratiroidectomia parcial; desde então, manteve Ta controlada 
com nifidipina 30mg/dia, furosemida 40mg/dia e irbesartan 300mg/dia, 
sem agravamento da IRC. 
a revisão da literatura aponta-nos para raridade de casos de hTa por 
associação de causas secundárias. Importa manter uma atitude crítica, 
reconhecendo-se que o diagnóstico de hTa essencial obriga ao rastreio 
de causas secundárias.

UM CASO DE 
FEOCROMOCITOMA
Tatiana Rodrigues, Catarina Soares Silva, Andreia Bernardino, Carla 
Matias, Gorete Jesus, Rosa Jorge
Serviços de Medicina II - Hospital Infante D. Pedro, E.P.E. – Aveiro

O feocromocitoma é um tumor neuroendócrino raro, com grande 
variabilidade de manifestações clínicas, constituindo uma causa rara, mas 
importante de hipertensão arterial secundária.
apresentam os autores um caso de um doente de 57 anos, sexo mascu-
lino, com antecedentes de Roncopatia e hTa conhecida desde 2000, 
altura em que esteve internado por um acidente Isquémico Transitório. 
Medicado habitualmente com ácido acetilsalicílico 150 mg, losartan e 
hidroclorotiazida 50/12,5 mg e lercanidipina 10 mg. Enviado à consulta 
de Medicina Interna em 2009, para controlo de hTa refractária à 
terapêutica instituída. Tinha sido já submetido a vários esquemas 
terapêuticos sem sucesso. Na história clínica colhida na primeira con-
sulta, é de salientar queixas de ansiedade e sudorese marcada. ao exame 

físico apresentava valores de Tensão arterial Sistólica superiores a 200 
mmhg. Foi colocada a hipótese de hTa secundária, tendo iniciado 
estudo, salientando-se: TaC das glândulas supra-renais que revelou uma 
lesão expansiva complexa imediatamente anterior à glândula supra-renal 
esquerda que entrava em contacto com o pâncreas e a 3ª e 4ª porções do 
arco duodenal; RMN abdominal: lesão complexa quística com 8 cm, e 
íntima relação com a glândula supra-renal esquerda, com características 
suspeitas de feocromocitoma; cintigrafia corporal com mIBG: expressão 
aumentada do metabolismo das catecolaminas, sugestivo de feocromoci-
toma e/ou paraganglioma; doseamentos na urina de 24 horas de ácido 
vanilmandélico - 12,1 mg/24h (N <6,7mg/24h) e metanefrinas urinárias 
– 2537 mcg/24h (N<1000 mcg/24h).
O doente foi submetido a adrenalectomia esquerda, com diagnós-
tico anatomo-patológico de feocromocitoma da glândula supra-renal 
esquerda, com 7,4 cm de diâmetro, sem invasão da cápsula ou mitoses 
atípicas. apresentou boa evolução clínica e analítica, com melhoria da 
sintomatologia e controlo dos valores de Tensão arterial.
Tentam os autores com este caso, demonstrar a importância de pensar 
nas causas secundárias de hTa, mesmo nos doentes que não estão 
dentro da faixa etária em que este estudo é recomendado, tal como nos 
doentes com hTa refractária ao tratamento.

INFLUêNCIA DO POLIMORFIS-
MO DA PROTEíNA G SUBUNI-
DADE β3 NO APARECIMENTO DE 
HIPERTENSÃO ARTERIAL
Palma dos Reis, R., Sousa, A.C., Freitas A.I., Pereira, A., Balza P., 
Karamanou, S., Góis, T., Freitas, S., Ornelas, I., 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) constitui um dos 
mais importantes e actuais problemas de saúde pública a nível mundial. 
O conhecimento da sua etiologia tem sido objecto de esforço dos profis-
sionais de saúde. O Polimorfismo da Proteína G subunidade β3 (GNβ3 
C825T) tem três genótipos, CC, CT e TT este último referido como 
podendo interferir na regulação da pressão arterial. 

OBJECTIVO: avaliar a influência do polimorfismo da Proteína G 
da subunidade β 3 (GNβ 3 C825T) no aparecimento de hipertensão 
arterial numa população portuguesa.

MATERIAL E MÉTODOS: Estudo caso – controlo com 814 
indivíduos sendo 483 casos com diagnóstico de hipertensão arterial, 
(sendo 51,8% do sexo masculino) e 331 controlos, sem hipertensão 
(sendo 49,5% do sexo masculino). Emparelhámos ambos os grupos em 
relação ao sexo e idade. Efectuámos análises bioquímicas e extracção de 
aDN para análises genéticas a todos os doentes. avaliámos em ambos 
os grupos o polimorfismo da Proteína G subunidade β3. a análise dos 
dados foi feita através da utilização do software estatístico SPSS for 
Windows versão 14.0, Chicago, Illinois. Todas as variáveis contínuas 
são apresentadas com as respectivas médias ± Desvios Padrão (DP). 
Para a análise dos dados foram utilizados o teste do χ². e   T de Student. 
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Para determinar o risco de hipertensão arterial em relação aos vários 
genótipos, usou-se a análise univariada, calculando-se os Odds Ratio e 
intervalos de confiança de 95%. Usou-se como limiar de significância o 
valor de p<0,05.

RESULTADOS: O polimorfismo da Proteína G subunidade β3 não 
está associado, ao aparecimento de hTa na nossa população. 

CONCLUSõES: De acordo com os resultados apresentados, o 
polimorfismo Proteína G subunidade β3, não influencia o apareci-
mento da hipertensão arterial na nossa população. Este trabalho realça 
a importância dos factores comportamentais sobre os genéticos no 
aparecimento de hipertensão arterial.

O POLIMORFISMO DA HAPTO-
GLOBINA É UM POTENCIAL 
FACTOR DE RISCO ASSOCIADO 
À GRAVIDADE DA DOENÇA 
CARDIOVASCULAR EM INSU-
FICIENTES RENAIS CRóNICOS 
EM HEMODIáLISE
Claúdia Marinho1, Teresa Oliveira1,Ricardo Sequeira1, Conceição 
Afonso1, Adelino Carvalho3, Fernando Neves3, Henrique Luz 
Rodrigues2, Manuel Bicho1

1Laboratório de Genética, Centro de Metabolismo e Endocrino-
logia, FML (cmarinho@fm.ul.pt), 2Farmacologia/Instituto de 
Neurociências, FML 
3Ribadial – Clínica de Diálise, Santarém, Fresenius Medical Care

INTRODUÇÃO: a disfunção endotelial e a aterosclerose são 
condições habitualmente presentes nos doentes insuficientes renais 
crónicos em hemodiálise (IRCh). a haptoglobina (hp), uma proteína 
de fase aguda, tem como função principal sequestrar a hemoglobina 
em circulação, uma fonte de radicais superóxido e hidroxilo. ao con-
duzir a hemoglobina para o fígado e baço, a hp impede a filtração da 
hemoglobina pelos glomérulos, protegendo desta forma o rim da lesão 
peroxidativa. a hp apresenta uma variante polimórfica (hp 16q22) 
com 3 genótipos comuns (1.1, 2.1 e 2.2). Os indivíduos hp 1.1 expres-
sam maior concentração de proteína, possuindo um maior potencial 
antioxidante e anti-inflamatório; pelo contrário, os hp 2.2 expressam 
menor concen-tração de haptoglobina, com persistência do estímulo 
inflamatório e com aumento do stress oxidativo. Em trabalhos ante-
riores podemos observar uma prevalência de indivíduos hp 2.2 na 
amostra de doentes IRCh quando comparada com uma amostra de 
indivíduos normais.

MÉTODOS: Estudo transversal de uma população de 138 doentes 
(h:80; M:58) com IRCh, idade 67,8±13,7 anos (15-91 anos), em 
hemodiálise há 69,3±46,6 meses (2-242 meses), IMC 25,3±4,6 Kg/
m2, com diferente patologia associada (hTa:15,3%; vasculite:22,6%; 
poliquistose:7,3%; nefrite intersticial:13,1%; DM:24,9%; 

indeterminada:16,8%). PaS: 148,0±22,7 mm hg; PaD: 69,7±12,9 
mm hg; PP: 78,3±18,7 mm hg e PaM: 95,8±14,3 mm hg. a deter-
minação do genótipo hp 16q22 foi realizada por técnica de PaGE.

RESULTADOS: Os doentes IRCh com genótipo hp 1.1 
apresentaram uma tendência para tempos de hemodiálise superiores 
aos indivíduos 2.1 e 2.2 (92,4±46,3 vs 64,7±46,6 meses; p=0,086-teste 
Kruskal-Wallis), não havendo diferenças significativas relativas à idade 
dos doentes entre si (p=0.662). Simultaneamente, os hp 1.1 revelaram 
valores significativamente inferiores aos 2.1 e 2.2 de PaS (p=0,049), 
PaD (p=0,003) e PaM (p=0,005), não apresentando diferenças sig-
nificativas nos valores da pressão de pulso. 

CONCLUSõES: O genótipo hp 1.1 pode constituir um factor de 
menor risco para a doença cardiovascular em doentes IRCh compara-
tivamente aos genótipos hp 2.1 e 2.2, podendo assim contribuir para 
um melhor prognóstico.

TUMOR DAS CÉLULAS RENAIS 
NO CONTEXTO DE DOENTE 
HIPERTENSA DE LONGA DATA
cpimentel, pcosta, mecalmeiro, jfonseca, rsilva
Hospital Amato Lusitano, Castelo Branco

INTRODUÇÃO: Os tumores primários do rim podem ser classi-
ficados em primários ou secundários. Sessenta por cento cursa com he-
matúria macroscópica. a tríade clássica de hematúria, dor abdominal e 
massa palpável está presente em menos de 10% de doentes. Um terço 
dos doentes pode apresentar síndromes paraneoplásicos que se podem 
manifestar por eritrocitose, hipercalcémia, hTa (hipertensão arterial), 
anemia ou alterações hepáticas. Estas alterações são reversíveis com a 
excisão tumoral. Os oncocitomas renais são tumores raros, de células 
bem diferenciadas dos ductos colectores. a distinção com carcinoma 
das células renais pode ser difícil. apresentam evolução benigna 
mesmo sendo encapsulados e raramente invasivos ou metastáticos. O 
diagnóstico é realizado por exame histopatológico.

MATERIAL E MÈTODOS: análise de processo único de 
doente internada no Serviço de Medicina.

RESULTADO: Doente do sexo feminino, de 64 anos e antece-
dentes de obesidade e dislipidémia, refere início de hTa há cerca de 
10 anos com sintomas de palpitações, vertigens, tonturas, cefaleias. 
Iniciou dieta com restrição salina e anti-hipertensor, mantendo valores 
tensio-nais sustentadamente elevados. Recorre por várias vezes ao 
médico de família,  especialistas e urgências pelas mesmas queixas, com 
melhoria relativa com medicação sublingual. MaPa 2002: 70 a 81% 
das leituras de Ta sistólica e diastólica superior a 140 e 90 mmhg. Em 
Outubro de 2008 após novos episódios ficou internada para estudo. 
Realiza ecocardiograma- dilatação da aurícula esquerda e hipertrofia 
concêntrica do ventrículo esquerdo;  Prova de esforço- negativa para 
doença coronária; resposta hipertensiva levou a suspensão da prova aos 
3 minutos. Teve alta com Ta controlada com um anti-hipertensor. No 
domicílio mantém valores Ta sistólica 140-170 mmhg. Em Janeiro 
de 2009, ao realizar estudo do sono revela Ta elevada- 226/111 
mmhg mesmo após toma de captopril sublingual. Ficou de novo in-
ternada realizando vários exames: doseamento de hormonas tiroideias, 
cortisol e aCTh, renina e aldosterona, metanefrinas, ácido vanilman-

GNβ3 Casos 
(n=483)

Controlos 
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CC 169 (35,0) 123 (37,2)
0,108CT 245 (50,7) 146 (44,1)

TT 69 (14,3) 62 (18,7)
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délico dentro dos valores normais; MaPa: razoável controlo tensional; 
padrão “dipper” mantido; ecografia renal: rins de dimensões mantidas 
sem sinais de lesão ocupando espaço; angioTC renal: detecção de 
nódulo sólido na vertente posterior do pólo superior do rim esquerdo, 
vascularizado, com 18 mm diâmetro.
Doente posteriormente encaminhada para Urologia tendo realizado 
nefrectomia esquerda. Resultado da anatomia patológica compatível 
com carcinoma das células cromófobas do rim, variante oncocítica, 
estadio T1a, Nx Mx.

CRISE HIPERTENSIVA: UM 
CASO CLíNICO
Gradinayna, J. – interna de medicina interna, autora apresentadora 
e responsável pela correspondência (gradinayna@hotmail.com) 
Oliveira, B. – interno de medicina interna 
Oliveira, A. – Assistente graduada, especialista de medicina interna
Serviço de Medicina 1 C, Hospital Santa Maria

a crise hipertensiva é uma emergência médica quando, na presença 
de valores tensionais elevados, existe concomitantemente evidência de 
lesão aguda de órgãos-alvo. 
apresentamos o caso de um homem, 32 anos, raça negra, com 
diagnóstico de hipertensão arterial desde há 1 ano, não tratada ou 
acompanhada, que inicia quadro, com 15 dias de evolução, de dispneia 
para médios esforços de agravamento progressivo, dispneia paroxís-
tica nocturna, ortopneia e palpitações que motivou vinda ao serviço 
de urgência. À entrada encontrava-se polipneico, com saturações 
periféricas normais, hipertenso (220/170mmhg), taquicárdico, com 
fervores crepitantes e murmúrio vesicular diminuído na metade infe-
rior de ambos os hemitóraces, sem estase periférica ou alterações neu-
rológicas. analiticamente com retenção azotada, anemia com evidência 
de hemólise, proteinúria e hematúria. O electrocardiograma mostrou 
taquicardia sinusal com padrão de sobrecarga esquerda e radiologi-
camente aumento do índice cardio-torácico com padrão sugestivo 
de estase ocupando a metade inferior de ambos campos pulmonares 
e derrame pleural à direita. a observação do fundo ocular revelou 
retinopatia hipertensiva grau I. Sob furosemida, nifedipina e perfusão 
de nitratos obteve-se controlo progressivo dos valores tensionais. Já 
em internamento, sob propanolol, captoprill e nifedipina, manteve-se 
normotenso com resolução dos quadros de insuficiência cardíaca e 
respiratória e remissão parcial das alterações laboratoriais. a pesquisa 
de lesões de órgão-alvo mostrou rins simétricos sem sinais ecográficos 
de cronicidade ou complicações pós-renais e cardiopatia hipertensiva 
em fase dilatada, com insuficiência mitral moderada e função sistólica 
global moderadamente comprometida. analiticamente com protenúria 
de 817mg/24h, função tiroideia normal, aumento de normetanefrinas 
urinárias (462mg/24h) e reninemia (128,3pg/ml). Teve alta normoten-
so sob nifedipina e carvedilol com diagnósticos de anemia hemolítica 
microangiopática, insuficiência renal crónica e cardiopatia hipertensiva 
em fase dilatada descompensadas no contexto de crise hipertensiva.
Indivíduos de raça negra são mais susceptíveis a hipertensão essen-
cial com evidência precoce de disfunção de órgão-alvo. O controlo 

tensional com apenas duas classes de fármacos sugere tratar-se de um 
caso de hipertensão primária previamente não tratada. No entanto, é 
necessária a exclusão de hipertensão secundária, estudo que efectuará 
em ambulatório visto as alterações analíticas serem ininterpretáveis 
perante intercorrência aguda, ausência de dieta apropriada e terapêu-
tica com beta-bloqueantes e inibidores do sistema renina-angiotensina.

ASSOCIAÇÃO DOS FACTORES 
DE RISCO METABóLICOS 
AO ENFARTE AGUDO 
DO MIOCáRDIO EM 
IDADE PRECOCE
Jorge, Cláudia; Cortez-Dias, Nuno; Silva, Doroteia; Silva Marques, 
João; Calisto, Carina; Almeida Ribeiro, Miguel; Robalo Mar-
tins, Susana; Pessoa, Teresa; Ferreira, Ana I.; Gonçalves, Susana; 
Ribeiro, Sónia; Santos, Laura; Bordalo E Sá, Armando; Correia, 
Maria J.; Carvalho De Sousa, J; Fiuza, Manuela; Nunes Diogo, 
António; Lopes, Mário G.

INTRODUÇÃO: a identificação de factores de risco metabólicos 
(FRm) e o tratamento adequado dos indivíduos de alto risco têm um 
papel fundamental na redução da mortalidade por doença cardiovascu-
lar. Os doentes mais jovens constituem um subgrupo merecedor de es-
pecial atenção, não só pela crescente prevalência dos FRm e da doença 
coronária nesta faixa etária, como também pelo efeito devastador que o 
enfarte agudo do miocárdio com elevação de ST (EaM-EST) encerra 
nesta fase precoce da vida. 

OBJECTIVO: Comparar a influência dos FRm associados ao 
EaM-EST em função da idade de apresentação da doença. 

MÉTODOS: Em doentes consecutivos admitidos por EaM-
EST e submetidos a angioplastia primária, foi colhida uma amostra 
de sangue no início do cateterismo coronário para doseamento das 
lipoproteínas a1 e E, perfil lipídico, glicose, hemoglobina a1C, função 
tiroideia e homocisteína. Considerou-se a divisão da população 
segundo os tercis de idade (< 56; 56-72; ≥72 anos). a distribuição dos 
valores em função do grupo etário foi avaliada pelos testes aNOVa e 
Kruskal-Wallis e correlacionados mediante o teste de Pearson.

RESULTADOS: Foram estudados 118 doentes (87 homens; idade 
média 63±13 anos). a frequência de hipertensão arterial foi de 80%, 
29% eram diabéticos, 64% tinham história prévia de dislipidémia 
e 37% estavam medicados com estatina. a proporção de homens 
diminuiu com o grupo etário. No grupo de doentes mais jovens (< 56 
anos), os FRm foram mais prevalentes, sendo a hipercolesterolémia 
(C-total ≥200mg/dL) 70% mais frequente (OR:1,69) e a hipertriglic-
eridémia (≥150mg/dL) quase quatro vezes mais frequente (OR:3,9). 
Detectaram-se níveis aumentados de apolipoproteínas E e a1 em 
14% dos doentes, sem correlação entre essas variáveis e os restantes 
parâmetros lipídicos. Enquanto os parâmetros lipídicos diminuíram 
progressivamente com o grupo etário, a glicémia na admissão hospita-
lar e os níveis de hemoglobina a1C aumentaram com a idade. 

CONCLUSÃO: Os indivíduos mais jovens com EaM-EST 
apresentam uma associação mais forte aos FRm do que aqueles com 
apresentação da doença em idade mais tardia. Tal sugere a necessidade 
de um controlo mais rigoroso dos FRm nesta faixa etária.
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