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abetics in STK from 0.3 to 0.4 and in AMI from 
0.2 to 0.4. Six months after discharge uncontrol 
of BP was: in STK -50%, AMI-42%; of DL was: 
STK-65%,  AMI-43%, of glicemia was: STK-31%, 
AMI-38%, of BMI: STK-17%,  AMI-19% and of 
increased waist in STK-29%,  AMI-48%. 

Conclusions: In patients admitted with acute 
STK or AMI a high prevalence of major CV risk 
factors is present. STK predominate over AMI 
events. Six months after events, despite doctor´s 
efforts, a high percentage of patients still do not 
have reasonable control of major cardiovascular 
risk factors. 

Keywords: Cardiovascular risk factors control. 
Secondary prevention. Acute stroke. Acute 
myocardial infarction. 

INTRODUÇÃO
Em Portugal as doenças cardiovasculares são 
a principal causa de morte  sendo considerada 
também uma das mais elevadas da Europa e do 
Mundo . Os acidentes vasculares cerebrais são res-
ponsáveis por 52% das mortes e a doença cardíaca 
isquémica por 22% . Segundo previsões da OMS 
estas serão em 2010 as principais causas de morte 
nos países desenvolvidos . Segundo o Plano Nacio-
nal de Saúde 2004/2010  a população portuguesa 
apresenta características de comportamento pouco 
saudáveis que contribuem para o aumento do 
risco de doença cardiovascular. Estudos recentes  
mostraram que a prevalência padronizada para a 
população portuguesa de hipertensão é de 32,4%, 
7,6% para a diabetes mellitus, 13,3 % para hiper-
colesterolemia e de 72,3% para a obesidade. No 
mesmo estudo, a prevalência do acidente vascular 
cerebral (AVC) foi de 2,1% e de 1,7% para o en-
farte agudo do miocárdio (EAM). Estudos prévios 
demonstraram que a redução persistente da tensão 
arterial (TA) reduz o risco de doença coronária e 
de AVC  e que a terapêutica hipolipemiante é 
benéfica mesmo na ausência de doença coronária 
ou hipercolesterolemia .  É sabido que a mor-
talidade cardiovascular e a ocorrência de eventos 
cardiovasculares são particularmente elevadas em 
doentes que já sofreram prévios eventos cardiovas-
culares . Doentes que sofreram um AVC, têm 
um risco muito elevado de novo evento, com pos-
sibilidade de um terço dos sobreviventes sofrerem 
outro evento nos primeiros 5 anos  Do mesmo 

modo, os sobreviventes de um EAM têm um risco 
aumentado de enfartes recorrentes e, anualmente, 
uma probabilidade 5 a 6 vezes maior de falecerem 
do que os doentes que não tiveram eventos . 
Assim, uma estratégia de prevenção das doenças 
cardiovasculares com alterações do estilo de vida 
e o uso de terapêuticas combinadas é claramente 
necessária em prevenção primária mas particu-
larmente importante em prevenção secundária 
face ao maior risco absoluto e relativo de eventos 
e face a uma demonstrada melhor relação custo/
eficácia das estratégias terapêuticas . É sabido que 
a terapêutica farmacológica, particularmente com 
anti-agregantes plaquetários, estatinas, e anti-hiper-
tensores podem reduzir até dois terços o risco de 
futuros eventos cardiovasculares  Por outro lado 
os benefícios terapêuticos em prevenção secundária 
da doença cardiovascular expressa no número 
de doentes que é necessário tratar para evitar a 
ocorrência de um evento são significativamente 
superiores aos obtidos em prevenção primária . 
Por esse motivo, e com o objectivo de reduzir a 
morbilidade e mortalidade dos doentes com even-
tos coronários prévios, as várias “guidelines” publi-
cadas recomendam atitudes terapêuticas agressivas 
que incluem a redução dos valores da pressão 
arterial e do colesterol plasmático e das LDL-C (p. 
ex. redução da PA  para valores ≤130/85 mm Hg e 
das LDL-C para valores ≤100 mg/dl) . Apesar 
destes conhecimentos, uma proporção considerável 
de doentes não recebe a medicação adequada, 
mesmo nos países mais desenvolvidos . De facto, 
na prática clínica e mesmo em estratégias dirigidas 
à prevenção secundária, verifica-se um escasso 
cumprimento das orientações terapêuticas, quer 
no que concerne à instituição das terapêuticas com 
benefício provado, quer relativamente ao controlo 
adequado dos factores de risco cardiovascular .   
Neste contexto, o presente estudo pretendeu 
avaliar, numa amostra de doentes admitidos com 
eventos cardiovasculares agudos num Hospital em 
Portugal, quais as atitudes terapêuticas e o grau de 
controlo dos principais factores de risco cardio-
vascular observados após os seis meses seguintes 
à eclosão de eventos agudos coronários e/ou 
cerebrovasculares.  

OBJECTIVOS
O objectivo principal deste estudo foi verificar 
o perfil de risco cardiovascular na admissão 
hospitalar e o nível de controlo dos factores de 
risco cardiovascular nos primeiros seis meses após 

a alta, em todos os doentes adultos admitidos num 
período de seis meses no Serviço de Urgência 
do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila 
do Conde – Unidade de Vila do Conde com 
acidentes agudos cardiovasculares (nomeadamente 
AVC e EAM) e que sobreviveram aos 6 meses 
após alta. Foi objectivo secundário comparar o 
perfil de risco cardiovascular entre aqueles que 
faleceram nos primeiros 2 meses após o evento 
cardiovascular e os doentes que sobreviveram pelo 
menos 6 meses após o evento. O Hospital de Vila 
do Conde, faz parte do Centro Hospitalar Póvoa 
de Varzim/Vila do Conde e tem um Serviço de 
urgência para os cerca de 75000 mil habitantes do 
Concelho de Vila do Conde, aberto 24 horas, sete 
dias na semana, sendo admitidos todos os doentes 
à excepção de doentes politraumatizados graves. 
Após admissão no SU, os doentes com acidentes 
cardiovasculares agudos, regra geral, são posterior-
mente transferidos para o Hospital Pedro Hispano 
para serem avaliados por Neurologia e Cardiologia, 
sendo posteriormente reenviados para a Unidade 
de Vila do Conde. 

 MATERIAL E MÉTODOS
Estudo epidemiológico, observacional, retrospec-
tivo, de TODOS OS DOENTES que recorreram 
ao Serviço de Urgência do Centro Hospitalar 
Póvoa de Varzim/Vila do Conde – Unidade de 
Vila do Conde, por acidentes agudos cardiovascu-
lares, com idades superiores a 18 anos, no período 
compreendido entre 1 de Janeiro e 30 de Junho 
de 2005. O diagnóstico de evento cardiovascular 
agudo baseou-se na observação dos registos da 
ficha do Serviço de Urgência e a verificação dos 
diagnósticos por critérios clínicos, laboratoriais e 
imagiológicos, sendo os doentes posteriormente 
convocados para serem reavaliados. Neste período 
foram observados no SU 22259 doentes, dos quais 
6550 apresentavam idades inferiores a 18 anos. 
Dos doentes observados no SU ficaram internados 
478.  Dos doentes observados no SU, identificou-
se neste período de 6 meses um total de 105 
doentes com eventos cardiovasculares agudos os 
quais foram avaliados neste estudo.

Os 105 doentes analisados foram convocados, via 
telefone, para comparecerem na consulta Externa 
de Medicina.Destes, os doentes sobreviventes 
foram observados no momento da alta e em 2 
períodos diferentes, com um intervalo de 15 dias 
cerca de seis meses após a alta. Aos familiares dos 
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RESUMO

OBJECTIVO: Avaliar o perfil de risco cardio-
vascular (CV) na admissão e o nível de controlo 
dos factores de risco (FR) CV nos primeiros 6 
meses após alta hospitalar, em todos os doentes 
adultos admitidos com acidentes agudos CV 
(nomeadamente acidente vascular cerebral, AVC e 
enfarte agudo do miocárdio, EAM) e que sobre-
viveram aos 6 meses após alta. 

MÉTODOS: Estudo observacional, retrospec-
tivo, de todos os doentes que recorreram ao SU de 
um Hospital distrital por AVC ou EAM (Janeiro-
Junho 2005). Avaliaram-se dados clínicos, analíti-
cos e terapêuticos prévios ao evento e na admissão, 
alta e 6 meses após alta nos doentes sobreviventes 
(SOBR). Consideraram-se (definição pré-estudo) 
não controlados para os FR doentes com TA 
>135/ e ou >85 mmHg. glicemia em jejum > 105 
mg/dl, LDL-C > 100 mg/dl, IMC> 30 Kg/m  e 
com cintura aumentado, >102 cm no homem e > 
88 cm na mulher. 

RESULTADOS: Foram identificados 105 
doentes, 78 com AVC (52 SOBR, 73+9 anos, 
28 mulheres, e 26 falecidos antes dos 2 meses, 
79+10 anos, 13 mulheres) e 27 com EAM (21 
SOBR, 64+14 anos, 4 mulheres, e 6 falecidos, 
72+14 anos, 2 mulheres). Na admissão os AVC 
falecidos v SOBR apresentaram-se mais velhos e 
com Proteína C reactiva mais elevada 2.9+1.1 v 
1.1+1.4 mg/dl, ambos p<0.01); hipertensão (HTA) 
existia em 69 e 63%,  diabetes (DM) em 27 e 31%, 
dislipidemia (DL em 42 e 23%, tabaco em 12% e 
fibrilação auricular em 8 e 10%; os EAM falecidos 
v SOBR apresentaram-se com valores mais 
elevados da glicemia 175+68  v 114+49 mg/dl e 
da creatinemia  1.2+0.4  v 0.9+0.3 mg/dl, p<0.05); 
HTA estava presente em 60 e 50%, DM em 50 
e 25%, DL em 33 e 30%, tabaco em 33 e 55% e 
fibrilação auricular em 0%.  Nos SOBR, entre a 
admissão e 6 meses de follow-up, o uso/doente de 
antihipertensores aumentou nos AVC (n=52) de 
1.2 para 1.6 e nos EAM (n=21) de 1.2 para 2.4; de 
estatinas nos AVC de 0.2 para 0.4 e nos EAM de 
0.4 para 1.0; de antiagregantes/anticoagulantes nos 
AVC de 0.4 para 0.9 e nos EAM de 0.6 para 1.4 
e de antidiabéticos nos AVC de 0.3 para 0.4 e nos 
EAM de 0.2 para 0.4. Aos 6 meses, apresentavam-
se com TA não controlada: AVC -50%, EAM-
42%; DL não controlada: AVC-65%,  EAM-43%, 
glicemia não controlada: AVC-31%,  EAM-38%, 
IMC não controlado: AVC-17%,  EAM-19% e 
aumento da cintura: AVC-29%,  EAM-48%. 

CONCLUSõES: Em doentes internados 
com AVC e EAM é muito elevada a presença 
prévia isolada ou em associação dos FRCV major; 
os AVC predominam relativamente aos EAM; 
seis meses após a alta hospitalar uma percentagem 
elevada de doentes com eventos cardiovasculares 
continua sem um controlo adequado dos factores 
de risco cardiovascular major. 

PALAVRAS-ChAVE: Controlo de factores 
risco cardiovascular. Prevenção secundária. Aci-
dente vascular cerebral. Enfarte do miocárdio. 

ABSTRACT

Aim: To evaluate the cardiovascular (CV) profile 
at hospital admission and the level of CV risk 
factor (Rf) control six months after hospital 
discharge  in patients admitted with acute CV 
events (stroke-STK and acute myocardial 
infarction-AMI) who survived 6 months after 
discharge. 

Methods: Observational, restrospective study 
in all patients admitted (Jan-June 2005) into a 
District hospital with acute STK or AMI. All 
underwent clinical and laboratorial evaluation 
related to pre-event period, admission (all) and 
discharge and 6 months after discharge in survivors 
(SURV). Pre-study defined uncontrolled levels of 
CVRf were: blood pressure (BP) > 135/85 mm hg, 
fasting glicemia > 105 mg/dl, LDL-C > 100 mg/dl, 
BMI> 30 Kg/m and waist >102 cm male and > 88 
cm female. 

Results: we identified 105 patients, 78 with STK 
(52 SURV, 73+9 yrs, 28 women, and 26 death after 
2 months, 79+10 yrs, 13 women) and 27 with AMI 
(21 SURV, 64+14 yrs, 4 women, and 6 death, 72+14 
yrs, 2 women). At admission, STK-dead v STK-
SURV were older and had higher C-protein-hs 
2.9+1.1 v 1.1+1.4 mg/dl, both p<0.01); hyperten-
sion (hTA) occurred in 69 and 63%,  diabetes 
(DM) in 27 and 31%, dyslipidemia (DL) in 42 
and 23%, smoking in 12% and atrial fibrillation 
(Af) in 8 and 10%; AMI-dead v AMI-SURV 
showed higher glicemia 175+68 v 114+49 mg/dl 
and  creatinemia  1.2+0.4  v 0.9+0.3 mg/dl, p<0.05); 
hTA occurred  in 60 and 50%, DM in 50 and 25%, 
DL in 33 and 30%, smoking in 33 and 55% and Af 
in 0%.  In SURV, from admission to 6 months after 
discharge, the prescription (drugs/patient) of anti-
hypertensive drugs increased in STK (n=52) from 
1.2 to 1.6 and in AMI (n=21) from 1.2 to 2.4; of 
statins in STK from 0.2 to 0.4 and in AMI from 0.4 
to 1.0; of antiplattelet/anticoagulants in STK from 
0.4 to 0.9 and in AMI from 0.6 to 1.4 and of antidi-
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PERfIL DE RISCO CARDIOVASCULAR DE DOENTES 
ADMITIDOS COM ACIDENTES AgUDOS CARDIO-
VASCULARES NO SERVIÇO DE URgêNCIA DE UM 
hOSPITAL DISTRITAL; NíVEL DE CONTROLO DOS fACTORES 
DE RISCO CARDIOVASCULARES NOS PRIMEIROS SEIS MESES APóS A ALTA.

ARTIGO ORIGINAL
ORIGINAL ARTICLE

cular, sendo demonstrado um significativo au-
mento da mortalidade em função de patamares 
crescentes da rigidez arterial. Paralelamente, a 
perspectiva de análise mais prevalente assentou 
na definição de limiares de distensibilidade ar-
terial neste tipo de população, sendo os 12m/s 
constituído o valor indiciado para caracterizar 
esta fronteira de risco . 
Apenas dois estudos foram delineados para 
avaliar a relevância da VOP na população 
geral, tendo incorrido em estratégias de análise 
semelhantes. Deste modo, Hansen e col  
demonstraram, em 1678 Dinamarqueses, que 
para cada aumento da VOP em 3.4 m/s se 
associam “Hazard ratios” (HR) de 1.34, 1.38 
e 1.23, respectivamente para a ocorrência de 
AVC, complicações coronárias e mortalidade 
cardiovascular. Por seu lado, Shokawa e col , 
numa população de 492 americanos japoneses 
residentes no Hawai, seguidos ao longo de 
10 anos, optaram pela definição de um limiar 
óptimo da VOP (9,9 m/s), evidenciando que 
valores anormais comportavam um HR de 
1.42 para a mortalidade global e de 4.24 para a 
mortalidade cardiovascular.

O nosso estudo foi delineado com o objectivo 
de explorar uma vertente alternativa para a 
interpretação dos valores da VOP na prática 
clínica. Tal decisão baseou-se no reconheci-
mento da importância da variável idade como 
principal factor condicionador da rigidez 
arterial. Na verdade, um valor semelhante da 
distensibilidade arterial traduzirá diferentes 
contextos fisiopatológicos num jovem ou num 
idoso, devendo assim ser valorizado clinica-
mente de uma forma totalmente distinta. As-
sim, decidimos incluir na nossa população um 
extenso grupo de indivíduos com baixo risco 
cardiovascular, circunstância que constituiu, 
provavelmente, o maior desafio, mas igual-
mente a vertente mais inovadora do projecto. 
Tendo a noção da dificuldade quase inultra-
passável de uma caracterização de normalidade 
inequívoca, foi-nos possível seleccionar um 
grupo bem representativo da população por-
tuguesa saudável, utilizando estes dados como 
um referencial racional para a valorização da 
VOP.
Deste modo, durante seis anos, acompanhei 
uma população de 1.000 indivíduos normais, 

caracterizados pela ausência de doenças 
crónicas, ausência de sujeição a qualquer tipo 
de terapêutica crónica, presença de um exame 
clínico normal, análises de rotina para sangue 
e urina normais e um ECG de superfície sem 
alterações. Volvido o citado período, 707 indi-
víduos mantiveram as características rígidas de 
normalidade pretendidas e tornaram possível 
o estabelecimento de critérios de normalidade. 
Considerámos então que a VOP seria anor-
malmente elevada se o seu valor fosse superior 
ao percentil 95 para a idade e o sexo. 
Tendo cumprido este patamar de análise es-
sencial, procedemos à confrontação da sua vali-
dade, comparando-o com um grupo de doentes 
com risco cardiovascular (n=1.493), caracte- 
rizado pela ingestão crónica de medicação es-
pecífica para a Hipertensão Arterial, Diabetes 
ou Dislipidemia. Foram então consumadas 
2.200 inclusões no estudo (910 do sexo femi-
nino), apresentando uma idade média relativa-
mente baixa (46.35 + 13.83 anos). O período 
de seguimento foi de 21.42 + 10.76 meses 
e definimos como eventos cardiovasculares 
relevantes a ocorrência de morte, AVC, AIT, 

ARTIGO DE REVISÃO
REVIEW ARTICLE
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Pulse wave velocity in the 
evaluation of arterial disten-
sibility and its imPortance in 
the discrimination of cardio-
vascular risk.
comment based in the main
results of the ediva study.

Prémio Para a melhor 
comunicação oral do v 
congresso Português 
de hiPertensão, 2011.

João maldonado

A publicação de uma actualização das Normas 
Europeias para o tratamento da Hipertensão 
Arterial (HTA), em Novembro de 2009, teve 
um enorme impacto na abordagem clínica 
desta patologia, na medida em que reformulou 
especificamente os objectivos terapêuticos para 
o controlo tensional. De uma forma sumária, 
a citada revisão foi considerada necessária por 
várias questões fundamentais:

Escassez de estudos em que os valores •	
anteriormente considerados foram 
atingidos.
Ausência de provas inequívocas (estudos) •	
que sustentem benefícios clínicos signifi-
cativos com a redução da pressão arterial 
para valores inferiores a 130/80 mmHg, 
em diabéticos e doentes com elevado 
risco cardiovascular.
Reconhecimento de que uma redução •	
muito marcada da pressão arterial poderá 
eventualmente comportar uma elevação 
do risco cardiovascular – fenómeno da 
curva J – especialmente em doentes com 
doença aterosclerótica evoluída.

Embora o documento tenha sido exausti-
vamente discutido nesta vertente, uma das 
reflexões recorrentemente desenvolvidas focou 
a eminente necessidade de rever o paradigma 
de classificação da eficácia do tratamento na 

HTA. Na verdade, a avaliação da mortalidade 
e morbilidade tem constituído, desde sempre, 
o objectivo final dos estudos terapêuticos 
conduzidos nesta área, opção que, não obstante 
o carácter inequívoco preconizado, se revela 
extremamente redutora para um conhecimento 
abrangente desta patologia. Na realidade, 
o cumprimento estrito destas premissas 
restringiu, quase exclusivamente, a investigação 
farmacológica ao estudo de populações com  
elevado risco cardiovascular, nas quais se 
poderia prever uma elevada percentagem de 
desenlaces desfavoráveis e nas quais o potencial 
benefício das moléculas estudadas se poderia 
expressar no usual período de seguimento 
(quatro a seis anos). Deverá ser recordado que 
esta metodologia é essencialmente decor-
rente das restrições impostas pelos organismos 
governamentais relativamente à vigência das 
patentes dos fármacos (cerca de dez anos), 
não sendo assim viável prolongar o horizonte 
temporal das avaliações sem comprometer a 
planificação comercial dos mesmos. 
Deste modo, será sem surpresa que constata-
mos a confrangedora escassez de conhecimen-
tos sobre a história natural dos hipertensos 
jovens e recém-diagnosticados, basicamente 
uma imensa população de baixo risco, nos 
quais a vigilância da evolução da sua patologia 
apenas sinalizaria os infortúnios prognósticos 
numa escala temporal consideravelmente mais 
tardia. 
Consciente da relevância fundamental desta 
limitação, a Sociedade Europeia de HTA, 
enfatizou a importância decisiva de uma maior 
utilização de métodos cientificamente credíveis 
para a documentação de lesões em órgãos-
alvo, perspectivando uma tendência para que 
estas entidades possam constituir, num futuro 
próximo, incontornáveis e inequívocos índices 
primordiais para a qualificação do objectivo 
terapêutico da hipertensão arterial nas suas 
vertentes preventiva, curativa e prognóstica. 
Uma das metodologias eleitas a este nível, foi 
a avaliação da distensibilidade arterial, através 

da avaliação da velocidade da onda de pulso 
no território aórtico (VOP). O conceito básico 
subjacente assenta no facto de que perante 
artérias muito distensíveis, a velocidade de 
transmissão das ondas de pulso entre dois 
pontos extremos do segmento considerado será 
lenta, aumentando em função do incremento 
da rigidez arterial verificado. Para a sua ava-
liação bastará a colocação de dois transdutores 
em pontos extremos do segmento arterial 
(geralmente carótida e artéria femoral), sendo 
recolhidas as ondas de pressão, avaliado o tem-
po que medeia a sua inscrição (∆T) e medida a 
distância entre os referidos pontos (D).
A velocidade da onda de pulso na artéria aorta 
será então determinada por:
VOP = D / ∆T
Esta metodologia (Figura 1) congrega uma 
notável simplicidade técnica, um importante 
rigor e reprodutibilidade nas determinações, 
associado a um impacto económico irrisório .
A velocidade da onda de pulso arterial no 
território aórtico (VOP), posiciona-se como 
o método de referência para a determinação 
da distensibilidade arterial , alicerçado numa 
sólida base experimental e contando com 
importantes contributos da investigação no 
campo da física . Do ponto de vista clínico, 
vários estudos têm demonstrado que a VOP 
aórtica é um marcador independente de risco 
cardiovascular em diversos contextos clínicos . 
Reconhecendo a importância desta metodolo-
gia, as recomendações conjuntas da Socie-
dade Europeia de Hipertensão e Sociedade 
Europeia de Cardiologia elevaram a VOP ao 
ambiente restrito dos mais relevantes indica-
dores de risco cardiovascular, expressando o 
seu extraordinário potencial como marcador 
sub-clínico de lesão em órgão-alvo .
Apesar do enorme potencial apontado a esta 
metodologia, alguns constrangimentos concep-
tuais têm dificultado a sua difusão para a esfera 
clínica quotidiana. Na verdade, os estudos mais 
relevantes foram efectuados em doentes com 
um particularmente elevado risco cardiovas-

a avaliação da distensibilidade arterial 
através da determinação da velocidade da onda de Pulso e 
sua imPortÂncia na discriminação do risco cardiovascular.
comentÁrio baseado nos PrinciPais resultados do estudo ediva

Determinação da Velocidade da Onda de Pulso

rivaroxabano apresentaram significativamente 
menos hemorragias intracranianas (HIC) que os 
doentes em tratamento com a varfarina. As taxas 
de queda da hemoglobina (descida ≥ 2g/dL) e 
a necessidade de transfusões (≥ 2 unidades de 
sangue total ou concentrado eritrocitário) foram 
superiores no grupo tratado com rivaroxabano, 
comparativamente ao grupo tratado com varfa-
rina.
No estudo ROCKET AF, o riva-roxabano 
associou-se a um melhor perfil dos  parâmetros 
cardiovasculares durante o tratamento e reduziu 
significativamente, em 15%, o parâmetro com-
posto por AVC, embolismo sistémico, enfarte 
do miocárdio e morte por causas vasculares – 
endpoint secundário de segurança pré-definido. 
Adicionalmente, o rivaroxabano demonstrou 
associar-se a uma tendência para uma menor 
incidência de enfarte do miocárdio, morte por 
causas vasculares e mortalidade total, comparati-
vamente à varfarina.

Em rEsumo, no roCKET AF:
O rivaroxabano, administrado em toma única 
diária, atingiu com su-cesso o resultado primário 
de eficácia de não-inferioridade versus varfarina 
na prevenção do AVC em doentes com fibrilha-

ção auricular (FA).
Na análise on treatment o rivaroxabano foi superi-
or à varfarina, não se tendo observado diferenças 
entre os dois grupos de tratamento na população 
intention-to-treat (ITT).
Globalmente, as taxas de hemorragia foram com-
paráveis às da varfarina, sendo que o rivaroxabano 
se associou a taxas significativamente inferiores 
no caso das hemorragias mais graves, como 
hemorragia fatal e hemorragia intracraniana.
O rivaroxabano demonstrou tendência para se 
associar a uma menor incidência de enfarte do 
miocárdio.
 
sobrE A FibrilhAção 
AuriCulAr 
A FA é a forma mais comum de alteração 
patológica do ritmo cardíaco e afecta mais de 
2,3 milhões de pessoas nos EUA e até 6 milhões 
de pessoas na Europa. Em doentes com FA, o 
batimento cardíaco irregular torna-os vulneráveis 
à formação de coágulos sanguíneos na aurícula, 
que se podem deslocar até ao cérebro, resultando 
potencialmente num AVC. As pessoas com FA 
têm um risco de AVC até cinco vezes superior ao 
da população geral – cerca de 1/3 delas irão sofrer 
um AVC.

sobrE o roCKET AF
ROCKET AF (Rivaroxaban Once daily 
oral direct Factor Xa inhibition Compared 
with vitamin K antagonism for pevention of 
stroke and Embolism Trial in Atrial Fibril-
lation) foi um ensaio clínico prospectivo, 
aleatorizado, conduzido em dupla-ocultação 
e dupla simulação (“double dummy”), que 
comparou o rivaroxabano, em toma única 
diária (20 mg/1xdia, ou 15mg/1xdia nos 
doentes com insuficiência renal moderada), 
com uma dose ajustada de varfarina, em 
14.264 doentes com FA de origem não 
valvular que se encontravam em risco de 
AVC ou de embolismo sistémico fora do 
SNC.  Foi um estudo event driven, que ter-
minou quando o número pré-especificado de 
eventos de eficácia foi atingido. O objectivo 
primário do ROCKET AF foi demonstrar 
que a eficácia do rivaroxabano, em toma 
única diária, não era inferior à da varfarina, 
na prevenção do AVC e do embolismo 
sistémico fora do SNC, em doentes com FA 
de origem não valvular. A principal avaliação 
de segurança usada no ROCKET AF foi o 
conjunto de eventos hemorrágicos major ou 
não major, clinicamente relevantes. 

O estudo ROCKET AF, publicado em 10 de Ago-
sto passado no New England Journal of Medicine, 
demonstrou que o rivaroxabano, novo anticoagu-
lante inibidor directo oral do factor Xa desen-
volvido pela Bayer, administrado em toma única 
diária, atingiu com sucesso o resultado primário 
de eficácia, associando-se a taxas de hemorragia 
comparáveis às da varfarina. O ROCKET AF, 
estudo clínico global de fase III, reali-zado em 
dupla-ocultação, comparou o rivaroxabano com a 
varfarina na prevenção do AVC em 14.264 doentes 
com Fibrilhação Auricular (FA), para os quais as 
Guidelines actuais recomendam anticoagulação oral.
No estudo ROCKET AF, o rivaro-xabano, em 
toma única diária, atingiu o resultado primário 
de eficácia – prevenção do AVC e embolismo 
sistémico fora do SNC em doentes com FA de 
origem não valvular – e demonstrou não-inferiori-
dade comparativamente à varfarina. Foi rea-lizada 
uma análise de superioridade, na população em 
tratamento pré-especificada, que demonstrou que 
os resultados nos doentes em tratamento com 
rivaroxabano foram significativamente melhores 
que nos doentes em tratamento com varfarina, com 
21% de redução do risco relativo de AVC e em-
bolismo sistémico fora do SNC. Adicionalmente, 
efectuou-se uma análise de sensibilidade, na popu-
lação intention-to-treat (ITT), que compreendeu 
todos os doentes aleatorizados durante o estudo até 
à sua conclusão, onde o rivaroxabano demonstrou 
não-inferioridade comparativamente à varfarina, 
com um efeito consistente e não significativo do 
tratamento a favor do rivaroxabano.
O principal resultado de segurança – conjunto dos 
eventos hemorrágicos major e não major clinica-
mente re-levantes – foi semelhante em ambos os 
grupos de tratamento. Os doentes em tratamento 
com o rivaroxabano apresentaram um número in-
ferior de eventos hemorrágicos considerados pelos 
médicos como mais graves, incluindo hemorragia 
em órgãos críticos e hemorragia fatal. É impor-
tante realçar que os doentes em tratamento com 
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INTRoDuçÃo: A nefropatia de 
contraste (NC) é uma entidade frequente, 
sendo considerada a 3ª causa mais comum 
de insuficiência renal aguda em doentes (D) 
hospitalizados. Apesar de reversível na maio-
ria dos casos, associa-se a pior prognóstico 
no Síndrome Coronário Agudo (SCA). A 
Hipertensão Arterial (HTA) é um reconhe-
cido factor de risco para NC. 

obJeCTIvos: Determinar a prevalên-
cia, factores preditores e prognóstico de 
NC em D com HTA internados por SCA. 
Realizado follow-up (FU) de mortalidade 
(M): 7.67±5.19 meses. 

méToDos: Estudo retrospectivo de 
346 D com antecedentes de HTA (idade 
68.5±12.3 anos; sexo masculino 67.1%), in-
ternados por SCA numa Unidade Coronária, 
entre 06/2009 e 10/2010, submetidos a coro-
nariografia (CAT). Os D foram divididos em 
2 grupos conforme a ocorrência ou não de 
NC: NC+ (n=104) vs NC- (n=242). Definida 
NC como um aumento ≥ 44.2 umol/L ou ≥ 
25% em relação ao valor basal de creatinina, 
até às 72 horas após CAT. Excluídos D em 
hemodiálise regular. 

ResuLTADos: A prevalência de NC 
foi de 30.1% (n=104). A tabela mostra os 
preditores de NC à admissão. Não houve 
associação de NC com o sexo, antecedentes 
de doença coronária, tipo de SCA, troponina 
I ou tempo decorrido entre a admissão e 
a CAT. O grupo NC+ apresentou maior 

número de vasos lesados (1.44±1.06 vs 
1.79±1.04; p=0.005) e tratados (0.79±0.73 
vs 1.01±1.19; p=0.036). Relativamente ao 
prognóstico, os D com NC tiveram interna-
mentos mais longos (5.10±3.69 vs 6.82±5.32; 
p=0.003), maior incidência de IC de novo 
(1.69% vs 41.9%; p<0.001) e M intra-
hospitalar (2.1% vs 11.5%; p<0.001). No FU 
o grupo NC+ teve mais MACCE (15.4% vs 
35.3%; p<0.001), devido a maior M (5.7% vs 
19.5%; p<0.001), taxa de re-enfarte (4.8% vs 
12.2%; p=0.023) e re-internamento por IC 
(4.8% vs 13.4%; p=0.010). 

CoNCLusÃo: A NC é uma patologia 
prevalente nos doentes com HTA, atingindo 
mais os idosos e os D com mais comorbili-
dades. Associa-se a deterioração do prog-
nóstico intra-hospitalar e no seguimento. É, 
como tal, fundamental reforçar a importância 
da aplicação dos protocolos de profilaxia da 
NC nos D hipertensos. 
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Resumo
A Hipertensão Arterial (HTA) essencial 
é uma doença multifactorial e multigénica 
que afecta mais de 30% dos indivíduos, nos 
países industrializados. Foi recentemente 
identificado um polimorfismo (C825T), 
situado no exão 10 do gene da proteína G 
(GNB3), que codifica a subunidade Beta3. 
Esta variante truncada com delecção de 41 
aminoácidos, pode gerar um ganho funcional 
com aumento de activação da Proteína G e 
susceptibilidade para o fenótipo hipertensivo. 

obJeCTIvo
Avaliar se a variante genética C825T da 
subunidade Beta3 da Proteína G se associa 
com o aparecimento de hipertensão arterial 
numa população portuguesa.

mATeRIAL e méToDos
Estudo caso/controlo, que incluiu 593 
indivíduos, sendo 262 casos com diagnóstico 
de hipertensão arterial, recém diagnosti-
cada, não efectuando qualquer terapêutica 
anti-hipertensiva e 331 controlos, sem 
hipertensão, seleccionados no mesmo local 
dos casos de forma a não serem significativa-
mente diferentes, em termos de sexo e idade. 
Efectuámos análises bioquímica e genética a 
todos os indivíduos. 

ANÁLIse esTATÍsTICA
Todas as variantes contínuas são apresenta-
das pela respectiva média +/- Desvio Padrão 
(DP). As variáveis quantitativas e a com-
paração entre os grupos foram efectuadas 
pelo teste Anova e T de Student e as 
variáveis qualitativas foram avaliadas pelo 

teste do Chi-Squared. Foram calculados o 
Odds ratio e os intervalos de confiança de 
95%. A análise estatística foi efectuada no 
software estatístico SPSS Windows versão 
14.0 e usou-se como limiar de significân-
cia o valor de p<0,05. 

ResuLTADos
O alelo C foi mais prevalente nos con-
trolos (37,2%) do que nos casos (35,1%) 
e o alelo mutado T (CT ou TT) foi mais 
prevalente nos hipertensos (64,9%) em 
relação aos controlos (62,8%), mas sem 
atingir significância estatística. Quando 
foi investigado, apenas, o grupo dos doen-
tes hipertensos (análise de variância e teste 
Post Hoc) verificámos que o genótipo TT, 
se associou, de forma significativa, com a 
hipertensão arterial sistólica (p=0,012). 

CoNCLusões
De acordo com os resultados apresentados, 
o polimorfismo C825T da Proteína G 
subunidade Beta3, não influenciou a hi- 
pertensão arterial na população estudada. 
O genótipo homozigótico, TT, da variante 
genética C825T da subunidade Beta3 
da Proteína G, associou-se, apenas, com 
a hipertensão arterial sistólica, no grupo 
dos doentes hipertensos. Estes dados 
necessitam ser confirmados em estudos 
posteriores.
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Resumo

Nos países desenvolvidos, a causa ma-
jor de Doença Renal Crónica (DRC) é 
a Nefropatia Diabética. O Aliscireno, 
emergiu recentemente como uma arma 
prome-tedora na abordagem terapêutica de 
doentes Diabéticos tipo 2 com nefropatia. 
Neste trabalho reportamos os resulta-
dos da terapêutica com Aliscireno numa 
população semelhante. No momento “0” 
todos apresentavam  bom controlo me-
tabólico (HbA1c ≤ 7%), Pressão Arterial 
(PA) controlada (PA ≤ 140/85 mmHg) e 
Hemoglobina (Hb) ≥ 11g/dl (espontanea-
mente ou sob terapêutica com Darbepoi-
etina). O Aliscireno (150mg) foi sempre 
adicionado a um Antagonista dos Recep-
tores da Angiotensina II (ARAII) (em dose 
máxima) e em substituição de outro agente 
anti-hipertensor. Incluímos 11 doentes 
(idade média 68,64±12,7 anos; 72,7% 
homens; TFG MDRD de 44,36±22,21ml/
min/1.73m2BSA) seguidos em Con-
sulta de Nefropatia Diabética. À partida, o 
tempo médio de evolução da Diabetes era 
12±5,27 anos e todos os doentes apresen-
tavam Retinopatia Diabética. A PA média 
sistólica e diastólica era 131,82±11,24 
mmHg e 71,82 ±11,4 mmHg, respectiva-
mente. A terapêutica de base com ARA II 
incluía Losartan em 4 doentes, Olmesartan 
e Valsartan em 2 doentes; e, finalmente, 
Candersartan, Irbesartan e Telmisartan em 
1 doente. O Aliscireno substituiu o ramipril, 
o captopril, o enalapril e o perindopril em 
4, 2, 2, e 1 doente, respectivamente. Dois 
doentes estavam também sob terapêutica 
com indapamida e furosemida, respectiva-
mente. A HbA1c média era 7±6,1% com 
36,4% dos doentes sob insulinoterapia 
com/sem agentes hipoglicemiantes orais. 
A Hb média era 12,7±2,0g/dl e 2 doentes 
necessitavam Darbepoietina (dose média 
0,44±0,08 mcg/Kg/semana). A creatinina 
sérica média era 1,7±0,67mg/dl e a Pro-
teinúria na Urina de 24 horas (UProt24h) 
era 592, 6±417, 4mg. O Potássio sérico 
médio era 4,9 ±0,66 mmol/L. Utilizámos 
o Teste Anova - Medidas Repetidas para 
avaliar diferenças na PA, na HbA1c, na 
UProt24h e na TFG aos 3 e aos 6 meses 
após o início do Aliscireno. Verificámos 
uma redução estatisticamente significativa 

na UProt 24h (592,63±417,42 vs 490,17 ± 
374,24 vs 399,09 ± 300,33 mg, p = 0,01 e p 
= 0,03, respectivamente). Não se verificou 
qualquer diferença no controlo da PA, na 
HbA1c e na TFG. Durante o período de 
seguimento, não se verificou qualquer efeito 
adverso assim como qualquer alteração 
significativa do potássio sérico. Na nossa 
opinião, e à semelhança de outros autores, 
o Aliscireno revela-se um fármaco valioso 
e seguro na abordagem terapêutica da 
hipertensão e da proteinúria em doentes 
Diabéticos tipo 2 com nefropatia. O seu 
papel na progressão da DRC ainda não está 
devidamente esclarecido.
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INTRoDuçÃo
A hipertensão arterial (HTA) em indivídu-
os com Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) é 
um factor de risco para o desenvolvimento 
de complicações micro e macro vasculares. 
A monitorização ambulatória da pressão 
arterial (MAPA) permite a obtenção de 
um perfil tensional mais fidedigno, pois 
reflecte a resposta do indivíduo aos eventos 
do quotidiano, correlacionando-se melhor 
com as lesões de órgãos alvo e morbilidade 
cardiovascular, do que a avaliação isolada 
das tensões arteriais (TA).

obJeCTIvos
Avaliação das alterações do perfil tensional 
na MAPA em adultos jovens com DM1 
com evolução doença ≥ 2 anos, seguidos na 
Consulta de Diabetologia de um hospital 
distrital. Avaliar a associação entre TA, 
controle metabólico, duração da doença e 
presença de microalbuminúria.

RESUMOS 5º cOngRESSO pORtUgUêS dE HipERtEnSãO
ABStRActS 5  pORtUgUESE cOngRESS Of HypERtEnSiOn

cOMUnicAÇÕES ORAiS

NC- (n=104) NC+ (n=242) p
Características gerais

Idade, anos 66.96±12.12 72.08±11.94 <0.001
Diabetes mellitus, % 33.1 49.0 0.005

Doença renal crónica, % 12.4 47.1 0.001
Insuficiência cardíaca (IC), % 11.2 22.2 0.008

IC de novo (KK≥2), % 16.9 38.5 <0.001
variáveis à admissão

score de Grace m intra-hospitalar 134.63±35.1 163.80±49.00 <0.001
ureia, mmol/L 8.00±4.12 11.02±6.81 <0.001

Creatinina, umol/L 93.46±39.06 153.99±152.83 0.001
eDFG (mDRD), mL/min/1.73m2 76.19±58.06 26.45±30.68 <0.001

NT-pro-bNP, pg/mL 3443.17±10544.6 10459.83±20735.80 0.003
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EDITORIAL
Neste número da nossa Revista, além de 

se continuar a publicação dos resumos das 
comunicações do último Congresso Portu-

guês de Hipertensão, destacam-se dois artigos 
que consideramos de grande interesse. O 

primeiro de João Maldonado que, como co-
mentário aos principais resultados do estudo 
EDIVA recentemente publicado no Journal 
of Hypertension e de que foi 1º autor, realça 
a importância da determinação dum índice 
de rigidez arterial, a velocidade da onda de 
pulso, na definição do risco cardiovascular, 

sugerindo poder mesmo vir a ser considerado 
não um marcador mas um verdadeiro factor 

de risco.
O outro estudo, de Lúcia Marinho e Jorge 
Polónia, em doentes internados por AVC 

ou  enfarte agudo do miocárdio através do 
Serviço de Urgência do Hospital de Vila do 
Conde, põe em evidencia não só a esperada 
elevada presença de factores de risco na ad-

missão (por exemplo 50-69% com hiperten-
são arterial) mas, mais importante e preocu-
pante , que 6 meses depois do internamento, 
dos doentes que sobreviveram 42-65% apre-
sentavam dislipidémia ou não tinham ainda 
a pressão arterial controlada e mais de 30% 
tinham valores de glicemia elevados, apesar 

de ter aumentado o número de medicamen-
tos prescritos por doente, números estes que, 

por si só, chamam a atenção para o gravís-
simo problema duma inadequada prevenção 

secundária e, como sugerem os autores, para a 
necessidade de rever estratégias e de modifi-

car atitudes que permitam um eficaz controlo 
dos factores de risco cardiovascular. Espere-

mos que num futuro próximo este panorama 
se modifique positivamente. 

J. Braz Nogueira 
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resumo

objeCtivo: Avaliar o perfil de risco cardio-
vascular (CV) na admissão e o nível de controlo 
dos factores de risco (FR) CV nos primeiros 6 
meses após alta hospitalar, em todos os doentes 
adultos admitidos com acidentes agudos CV 
(nomeadamente acidente vascular cerebral, AVC e 
enfarte agudo do miocárdio, EAM) e que sobre-
viveram aos 6 meses após alta. 

métodos: Estudo observacional, retrospec-
tivo, de todos os doentes que recorreram ao SU de 
um Hospital distrital por AVC ou EAM (Janeiro-
Junho 2005). Avaliaram-se dados clínicos, analíti-
cos e terapêuticos prévios ao evento e na admissão, 
alta e 6 meses após alta nos doentes sobreviventes 
(SOBR). Consideraram-se (definição pré-estudo) 
não controlados para os FR doentes com TA 
>135/ e ou >85 mmHg. glicemia em jejum > 105 
mg/dl, LDL-C > 100 mg/dl, IMC> 30 Kg/m2 e 
com cintura aumentado, >102 cm no homem e > 
88 cm na mulher. 

resultados: Foram identificados 105 
doentes, 78 com AVC (52 SOBR, 73+9 anos, 
28 mulheres, e 26 falecidos antes dos 2 meses, 
79+10 anos, 13 mulheres) e 27 com EAM (21 
SOBR, 64+14 anos, 4 mulheres, e 6 falecidos, 
72+14 anos, 2 mulheres). Na admissão os AVC 
falecidos v SOBR apresentaram-se mais velhos e 
com Proteína C reactiva mais elevada 2.9+1.1 v 
1.1+1.4 mg/dl, ambos p<0.01); hipertensão (HTA) 
existia em 69 e 63%,  diabetes (DM) em 27 e 31%, 
dislipidemia (DL em 42 e 23%, tabaco em 12% e 
fibrilação auricular em 8 e 10%; os EAM falecidos 
v SOBR apresentaram-se com valores mais 
elevados da glicemia 175+68  v 114+49 mg/dl e 
da creatinemia  1.2+0.4  v 0.9+0.3 mg/dl, p<0.05); 
HTA estava presente em 60 e 50%, DM em 50 
e 25%, DL em 33 e 30%, tabaco em 33 e 55% e 
fibrilação auricular em 0%.  Nos SOBR, entre a 
admissão e 6 meses de follow-up, o uso/doente de 
antihipertensores aumentou nos AVC (n=52) de 
1.2 para 1.6 e nos EAM (n=21) de 1.2 para 2.4; de 
estatinas nos AVC de 0.2 para 0.4 e nos EAM de 
0.4 para 1.0; de antiagregantes/anticoagulantes nos 
AVC de 0.4 para 0.9 e nos EAM de 0.6 para 1.4 
e de antidiabéticos nos AVC de 0.3 para 0.4 e nos 
EAM de 0.2 para 0.4. Aos 6 meses, apresentavam-
se com TA não controlada: AVC -50%, EAM-
42%; DL não controlada: AVC-65%,  EAM-43%, 
glicemia não controlada: AVC-31%,  EAM-38%, 
IMC não controlado: AVC-17%,  EAM-19% e 
aumento da cintura: AVC-29%,  EAM-48%. 

ConClusões: Em doentes internados 
com AVC e EAM é muito elevada a presença 
prévia isolada ou em associação dos FRCV major; 
os AVC predominam relativamente aos EAM; 
seis meses após a alta hospitalar uma percentagem 
elevada de doentes com eventos cardiovasculares 
continua sem um controlo adequado dos factores 
de risco cardiovascular major. 

palavras-Chave: Controlo de factores 
risco cardiovascular. Prevenção secundária. Aci-
dente vascular cerebral. Enfarte do miocárdio. 

abstraCt

aim: to evaluate the cardiovascular (Cv) profile 
at hospital admission and the level of Cv risk 
factor (rf) control six months after hospital 
discharge  in patients admitted with acute Cv 
events (stroke-stk and acute myocardial 
infarction-ami) who survived 6 months after 
discharge. 

methods: observational, restrospective study 
in all patients admitted (jan-june 2005) into a 
district hospital with acute stk or ami. all 
underwent clinical and laboratorial evaluation 
related to pre-event period, admission (all) and 
discharge and 6 months after discharge in survivors 
(surv). pre-study defined uncontrolled levels of 
Cvrf were: blood pressure (bp) > 135/85 mm hg, 
fasting glicemia > 105 mg/dl, ldl-C > 100 mg/dl, 
bmi> 30 kg/m2 and waist >102 cm male and > 88 
cm female. 

results: we identified 105 patients, 78 with stk 
(52 surv, 73+9 yrs, 28 women, and 26 death after 
2 months, 79+10 yrs, 13 women) and 27 with ami 
(21 surv, 64+14 yrs, 4 women, and 6 death, 72+14 
yrs, 2 women). at admission, stk-dead v stk-
surv were older and had higher C-protein-hs 
2.9+1.1 v 1.1+1.4 mg/dl, both p<0.01); hyperten-
sion (hta) occurred in 69 and 63%,  diabetes 
(dm) in 27 and 31%, dyslipidemia (dl) in 42 
and 23%, smoking in 12% and atrial fibrillation 
(af) in 8 and 10%; ami-dead v ami-surv 
showed higher glicemia 175+68 v 114+49 mg/dl 
and  creatinemia  1.2+0.4  v 0.9+0.3 mg/dl, p<0.05); 
hta occurred  in 60 and 50%, dm in 50 and 25%, 
dl in 33 and 30%, smoking in 33 and 55% and af 
in 0%.  in surv, from admission to 6 months after 
discharge, the prescription (drugs/patient) of anti-
hypertensive drugs increased in stk (n=52) from 
1.2 to 1.6 and in ami (n=21) from 1.2 to 2.4; of 
statins in stk from 0.2 to 0.4 and in ami from 0.4 
to 1.0; of antiplattelet/anticoagulants in stk from 
0.4 to 0.9 and in ami from 0.6 to 1.4 and of antidi-

6

perfil de risCo CardiovasCular de doentes 
admitidos Com aCidentes agudos Cardio-
vasCulares no serviço de urgênCia de um 
hospital distrital; nível de Controlo dos faCtores 
de risCo CardiovasCulares nos primeiros seis meses após a alta.

ARTIGO ORIGINAL
ORIGINAL ARTICLE

setembro /outubro   2011

Artigo Original1.indd   6 11/10/03   11:46:45



abetics in stk from 0.3 to 0.4 and in ami from 
0.2 to 0.4. six months after discharge uncontrol 
of bp was: in stk -50%, ami-42%; of dl was: 
stk-65%,  ami-43%, of glicemia was: stk-31%, 
ami-38%, of bmi: stk-17%,  ami-19% and of 
increased waist in stk-29%,  ami-48%. 

Conclusions: in patients admitted with acute 
stk or ami a high prevalence of major Cv risk 
factors is present. stk predominate over ami 
events. six months after events, despite doctor´s 
efforts, a high percentage of patients still do not 
have reasonable control of major cardiovascular 
risk factors. 

keywords: Cardiovascular risk factors control. 
secondary prevention. acute stroke. acute 
myocardial infarction. 

introduçÃo
Em Portugal as doenças cardiovasculares são 
a principal causa de morte1 sendo considerada 
também uma das mais elevadas da Europa e do 
Mundo2. Os acidentes vasculares cerebrais são res-
ponsáveis por 52% das mortes e a doença cardíaca 
isquémica por 22% 3. Segundo previsões da OMS 
estas serão em 2010 as principais causas de morte 
nos países desenvolvidos4. Segundo o Plano Nacio-
nal de Saúde 2004/20105 a população portuguesa 
apresenta características de comportamento pouco 
saudáveis que contribuem para o aumento do 
risco de doença cardiovascular. Estudos recentes6 
mostraram que a prevalência padronizada para a 
população portuguesa de hipertensão é de 32,4%, 
7,6% para a diabetes mellitus, 13,3 % para hiper-
colesterolemia e de 72,3% para a obesidade. No 
mesmo estudo, a prevalência do acidente vascular 
cerebral (AVC) foi de 2,1% e de 1,7% para o en-
farte agudo do miocárdio (EAM). Estudos prévios 
demonstraram que a redução persistente da tensão 
arterial (TA) reduz o risco de doença coronária e 
de AVC7-10 e que a terapêutica hipolipemiante é 
benéfica mesmo na ausência de doença coronária 
ou hipercolesterolemia10.  É sabido que a mor-
talidade cardiovascular e a ocorrência de eventos 
cardiovasculares são particularmente elevadas em 
doentes que já sofreram prévios eventos cardiovas-
culares12-13. Doentes que sofreram um AVC, têm 
um risco muito elevado de novo evento, com pos-
sibilidade de um terço dos sobreviventes sofrerem 
outro evento nos primeiros 5 anos14,15 Do mesmo 

modo, os sobreviventes de um EAM têm um risco 
aumentado de enfartes recorrentes e, anualmente, 
uma probabilidade 5 a 6 vezes maior de falecerem 
do que os doentes que não tiveram eventos16,17. 
Assim, uma estratégia de prevenção das doenças 
cardiovasculares com alterações do estilo de vida 
e o uso de terapêuticas combinadas é claramente 
necessária em prevenção primária mas particu-
larmente importante em prevenção secundária 
face ao maior risco absoluto e relativo de eventos 
e face a uma demonstrada melhor relação custo/
eficácia das estratégias terapêuticas18. É sabido que 
a terapêutica farmacológica, particularmente com 
anti-agregantes plaquetários, estatinas, e anti-hiper-
tensores podem reduzir até dois terços o risco de 
futuros eventos cardiovasculares19. Por outro lado 
os benefícios terapêuticos em prevenção secundária 
da doença cardiovascular expressa no número 
de doentes que é necessário tratar para evitar a 
ocorrência de um evento são significativamente 
superiores aos obtidos em prevenção primária20-21. 
Por esse motivo, e com o objectivo de reduzir a 
morbilidade e mortalidade dos doentes com even-
tos coronários prévios, as várias “guidelines” publi-
cadas recomendam atitudes terapêuticas agressivas 
que incluem a redução dos valores da pressão 
arterial e do colesterol plasmático e das LDL-C (p. 
ex. redução da PA  para valores ≤130/85 mm Hg e 
das LDL-C para valores ≤100 mg/dl) 22-24. Apesar 
destes conhecimentos, uma proporção considerável 
de doentes não recebe a medicação adequada, 
mesmo nos países mais desenvolvidos25-28. De facto, 
na prática clínica e mesmo em estratégias dirigidas 
à prevenção secundária, verifica-se um escasso 
cumprimento das orientações terapêuticas, quer 
no que concerne à instituição das terapêuticas com 
benefício provado, quer relativamente ao controlo 
adequado dos factores de risco cardiovascular29-31.   
Neste contexto, o presente estudo pretendeu 
avaliar, numa amostra de doentes admitidos com 
eventos cardiovasculares agudos num Hospital em 
Portugal, quais as atitudes terapêuticas e o grau de 
controlo dos principais factores de risco cardio-
vascular observados após os seis meses seguintes 
à eclosão de eventos agudos coronários e/ou 
cerebrovasculares.  

objeCtivos
O objectivo principal deste estudo foi verificar 
o perfil de risco cardiovascular na admissão 
hospitalar e o nível de controlo dos factores de 
risco cardiovascular nos primeiros seis meses após 

a alta, em todos os doentes adultos admitidos num 
período de seis meses no Serviço de Urgência 
do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila 
do Conde – Unidade de Vila do Conde com 
acidentes agudos cardiovasculares (nomeadamente 
AVC e EAM) e que sobreviveram aos 6 meses 
após alta. Foi objectivo secundário comparar o 
perfil de risco cardiovascular entre aqueles que 
faleceram nos primeiros 2 meses após o evento 
cardiovascular e os doentes que sobreviveram pelo 
menos 6 meses após o evento. O Hospital de Vila 
do Conde, faz parte do Centro Hospitalar Póvoa 
de Varzim/Vila do Conde e tem um Serviço de 
urgência para os cerca de 75000 mil habitantes do 
Concelho de Vila do Conde, aberto 24 horas, sete 
dias na semana, sendo admitidos todos os doentes 
à excepção de doentes politraumatizados graves. 
Após admissão no SU, os doentes com acidentes 
cardiovasculares agudos, regra geral, são posterior-
mente transferidos para o Hospital Pedro Hispano 
para serem avaliados por Neurologia e Cardiologia, 
sendo posteriormente reenviados para a Unidade 
de Vila do Conde. 

 material e métodos
Estudo epidemiológico, observacional, retrospec-
tivo, de TODOS OS DOENTES que recorreram 
ao Serviço de Urgência do Centro Hospitalar 
Póvoa de Varzim/Vila do Conde – Unidade de 
Vila do Conde, por acidentes agudos cardiovascu-
lares, com idades superiores a 18 anos, no período 
compreendido entre 1 de Janeiro e 30 de Junho 
de 2005. O diagnóstico de evento cardiovascular 
agudo baseou-se na observação dos registos da 
ficha do Serviço de Urgência e a verificação dos 
diagnósticos por critérios clínicos, laboratoriais e 
imagiológicos, sendo os doentes posteriormente 
convocados para serem reavaliados. Neste período 
foram observados no SU 22259 doentes, dos quais 
6550 apresentavam idades inferiores a 18 anos. 
Dos doentes observados no SU ficaram internados 
478.  Dos doentes observados no SU, identificou-
se neste período de 6 meses um total de 105 
doentes com eventos cardiovasculares agudos os 
quais foram avaliados neste estudo.

Os 105 doentes analisados foram convocados, via 
telefone, para comparecerem na consulta Externa 
de Medicina.Destes, os doentes sobreviventes 
foram observados no momento da alta e em 2 
períodos diferentes, com um intervalo de 15 dias 
cerca de seis meses após a alta. Aos familiares dos 
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doentes entretanto falecidos foi pedida a data 
do óbito. No momento da alta hospitalar foram 
recolhidos dos doentes e dos processos clínicos as 
características demográficas e sociais nomeada-
mente idade, sexo, escolaridade e profissão; dados 
antropométricos nomeadamente peso, estatura, 
perímetro da cinta e da anca; factores de risco 
cardiovascular prévios nomeadamente hipertensão 
arterial (HTA), diabetes mellitus (DM), dislipi-
demia (DL) e hábitos tabágicos;  medição nos 
primeiros 2 dias após evento da TA e da frequência 
cardíaca; estudo analítico que incluiu: colesterol 
total (CT), colesterol-HDL (C-HDL), colesterol-
LDL (C-LDL), triglicerídeos (TG), glicose jejum, 
hemoglobina A1c, creatinina sérica, ácido úrico 
(ac.úrico), leucócitos e proteína C reactiva de alta 
densidade - PCRhs). Tipo de medicação prévia e 
após o evento cardiovascular durante internamento 
e momento da alta. Na primeira e segundas visitas 
após alta foi efectuado novo exame clínico e foi 
completada qualquer informação omissa nos dados 
relativos à admissão e no momento da alta através 
do processo clínico, ou através da consulta a exames 
prévios de que o doente era portador quando o 
doente era seguido anteriormente noutra institu-
ição. Foram solicitados de novo, os exames comple-
mentares atrás referidos. E foi anotada o tipo de 
vigilância médica – Clínica Geral/Especialista. Em 
ambas as visitas o valor da TA resultou do valor 
de três leituras, anulando-se o valor da primeira 
e fazendo-se a média das restantes. Os critérios 
de controlo ou não dos factores de risco foram 
definidos (arbitrariamente)  antes do início do 
estudo, tendo em conta a heterogeneidade provável 
da população a incluir no estudo. Para o critério 
de TA controlada foram aceites valores de TA 
sistólica <135 mmHg e TA diastólica <85 mmHg. 
Segundo o JNC 732, consideram-se controlados os 
doentes medicados que apresentem TA <140/90 
mm Hg, ou <130/80 mmHg para os doentes 
com diabetes mellitus ou doença renal crónica. 
Relativamente ao critério de controlo de glicemia 
aceitaram-se valores arbitrários de glicemia em 
jejum <105 mg/dl e hemoglobina A1C <7.0% 
por haver doentes com diabetes mellitus e não 
diabéticos. Para o critério de controlo da dislipi-
demia (DL) usaram-se as European Guedelines 
on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical 
Practice 33, i.e. colesterol total <200 mg/dl, LDL-
colesterol <100 mg/dl e HDL-colesterol > 40 mg/
dl para os homens e > 50 mg/dl para as mulheres. 
Consideram-se não controlados todos os doentes 

com índice de massa corporal (IMC)> 30 Kg/m2 
os doentes com perímetro da cintura aumentado 
i.e., >102 cm homem e > 88 cm na mulher.
Os cálculos estatísticos foram efectuados com 
base no software Statistical Packagefor the Social 
Sciences (SPSS), versão 11. Os valores das variáveis 
contínuas foram expressos em médias + desvio 
padrão. Foi utilizado o teste t de Student para 
dados não emparelhados na comparação entre 
os grupos das variáveis contínuas e o teste de qui 
quadrado na comparação das variáveis categóricas. 
A significância foi estabelecida para α <0,05.

resultados  
Características gerais dos doentes 
na admissÃo 
Dos 105 doentes identificados com acidentes 
agudos cardiovasculares, foram observados durante 
o follow-up 52 doentes com AVC e 21 doentes 
com EAM (i.e os sobreviventes). Tinham falecido 
nos primeiros 2 meses após admissão hospitalar 
os restantes, i.e., 26 doentes com AVC e 6 doentes 
com EAM. (Tabelas 1 e 2). Os doentes que 
tiveram AVC eram mais velhos e o sexo feminino 
foi o mais afectado. Apresentavam TA sistólica 
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Tabela 1 – Características gerais dos doentes com AVC

avC – vivos avC- faleCidos p
nº doentes 52 26
sexo (m/f ) 24/28 13/13

idade (anos) 72.8 (9.7) 79.4 (10.3) 0.007
tas (mmhg) 139 (19) 142 (23) 0.56
tad (mmhg) 76 (18) 74 (17) 0.62
C-total (mg/dl) 207 (53) 177 (50) 0.04

C-hdl (mg/dl) 48 (10) 58 (28) 0.04
C-ldl (mg/dl) 131 (44) 115 (45) 0.21

tg (mg/dl) 125 (51) 101 (37) 0.07
glicose (mg (dl) 116 (44) 126 (58) 0.41

Creatinina (mg/dl) 1.13 (1.22) 1.31 (0.65) 0.54
ac. Úrico (mg/dl) 5.6 (3.6) 6.7 (1.9) 0.42

leucócitos (/mm3) 7687 (2188) 8394 (1324) 0.17
pCr-hs (mg/dl) 1.07 (1.89) 2.93 (1.16) 0.0005

Tabela 2 – Características gerais dos doentes com EAM

eam – vivos eam – faleCidos p
nº doentes 21 6
sexo (m/f ) 17/4 4/2

idade (anos) 63.8 (13.9) 72.1 (13.5) 0.20
tas (mmhg) 129 (14) 116 (29) 0.17
tad (mmhg) 77 (9) 78 (7) 0.94
C-total (mg/dl) 211 (101) 208 (98) 0.96

C-hdl (mg/dl) 47 (101) 39 (33) 0.36
C-ldl (mg/dl) 111 (31) 108 (21) 0.47

tg (mg/dl) 136 (78) 141 (34) 0.41
glicose (mg (dl) 114 (49) 175 (68) 0.02

Creatinina (mg/dl) 0.93 (0.27) 1.23 (0.35) 0.05
ac. Úrico (mg/dl) 6.4 (1.1) 6.9 (1.5) 0.67

leucócitos (/mm3) 7344 (2999) 8212 (1991) 0.07
pCr-hs (mg/dl) 1.12 (1.64) 2.42 (2.41) 0.31
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e níveis de colesterol – LDL mais elevados. Nos 
doentes que tiveram EAM o sexo masculino foi o 
mais afectado.  Como se observa nas tabelas 1 e 2, 
dos 26 doentes com AVC que faleceram, 13 eram 
do sexo masculino e 13 do sexo feminino.  Dos 6 
doentes com EAM que faleceram, 4 eram do sexo 
masculino e 2 do sexo feminino. Comparando o 
grupo de doentes falecidos e sobreviventes que 
sofreram AVC ou EAM, registaram-se diferenças 
estatísticas significativas. Os doentes com AVC 
falecidos eram mais velhos, apresentavam níveis de 
colesterol total inferior ao dos sobreviventes e níveis 
de colesterol HDL e valores de proteína C reactiva 

mais elevados. Nos doentes com EAM tiveram 
significado estatístico as diferenças entre falecidos e 
sobreviventes para os valores de glicemia de jejum e 
da creatinina sérica. 
 Na admissão dos doentes (Figuras 1 e 2), os 
factores de risco cardiovasculares nomeadamente 
HTA, DM, DL e hábitos tabágicos estavam 
presentes num número elevado de doentes. Alguns 
apresentavam apenas um factor de risco e outros 
vários e/ou todos. Relativamente aos doentes 
que tiveram AVC e que faleceram, uma grande 
percentagem tinha HTA (69%) e DL (42%). Os 
que sobreviveram também apresentaram uma 

percentagem elevada de HTA (62%) e DM (31%). 
Dos doentes que sobreviveram ao EAM mais de 
metade apresentava HTA e hábitos tabágicos (60% 
e 55%). Dos doentes que faleceram metade tinha 
HTA e DM. 

 tipo de medicação prévia 
e após o evento 
Foram objecto de estudo apenas os medicamen-
tos prescritos aos doentes e relacionados com 
os factores de risco cardiovasculares, no período 
prévio e após o evento cardiovascular. Assim, 
foram considerados: Anti-hipertensores: os 
inibidores da enzima de conversão da angiotensina 
(IECA), antagonistas dos canais do cálcio (ACC), 
diuréticos, bloqueadores β (Bβ), antagonistas da 
angiotensina II (ARA-II) ou outros antihiperten-
sores; anti-diabéticos: biguanidas, sulfonilureias, 
inibidores da alfa-gluconidases e insulina: anti-
dislipidémicos: estatinas ou estatinas/ezetimibe e 
fibratos; antiagregantes/anticoagulantes (Ag.Plaq./
Varfarina): acido acetil salicílico (AAS), ticlopidina, 
clopidogrel ou varfarina.
 Os resultados obtidos na admissão revelaram que 
no tratamento da HTA havia 33 doentes medica-
dos com IECA, 10 com ACC, 25 com diuréticos, 
10 com Bβ e 8 com ARA-II. No tratamento para 
a DM havia 8 doentes medicados com biguani-
das, 10 com sulfonilureias, 2 com inibidores α 
gluconidases e 5 com insulina. No tratamento da 
DL havia 39 doentes medicados com estatinas e 
nenhum doente com fibratos o ezetimibe. Na anti-
agregação plaquetária havia 25 doentes medicados 
com AAS, 2 com ticlopidina, 7 com varfarina e 8 
com clopidogrel.
Após seis meses de follow-up os resultados obtidos 
revelaram que no tratamento da HTA havia 54 
doentes medicados com IECA, 14 com ACC, 34 
com diuréticos, 22 com B β e 4 com ARA-II. No 
tratamento para a DM havia 8 doentes medicados 
com biguanidas, 12 com sulfonilureias, 5 com 
inibidores α gluconidases e 6 com insulina. No 
tratamento da DL havia 43 doentes medicados 
com estatinas e 1 doente com fibratos. Na anti-
agregação plaquetária havia 51 doentes medicados 
com AAS, 4 com ticlopidina, 7 com varfarina e 14 
com clopidogrel. 
As Figuras 3 e 4 mostram, relativamente aos doen-
tes sobreviventes de eventos cardiovasculares agu-
dos, a evolução do número de fármacos por doente 
entre a admissão e após 6 meses. Para todos os 
grupos de medicamentos considerados, o número 
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de medicamentos por doente aumentou quer nos 
doentes com AVC quer nos doentes com eventos 
coronários. Neste último grupo observou-se para 
todas as classes de medicamentos um aumento do 
número de medicamentos por doente.  
 
grau de controlo dos factores de risco car-
diovascular aos 6 meses (figuras 5 e 6)
Após 6 meses do evento cardiovascular verifica-se 
que os doentes que tiveram AVC, 50% apresenta-
vam TAS> 135mmHg e TAD> 85 mmHg, 35% 
apresentavam colesterol total> 200mg/dl, 65% 
apresentavam valores das LDL-C> 100 mg/dl, 
31% apresentavam glicemia de jejum> 105mg/
dl, 17% apresentavam índice de massa corporal 
(IMC)> 30 Kg/m2 e 29% apresentavam perímetro 
da cintura aumentado (>102 cm homem e > 88 
cm na mulher, segundo critério da NCEP III23)
Os doentes que tiveram EAM, 42% apresenta-
vam TAS> 135mmHg e TAD> 85 mmHg, 24% 
apresentavam colesterol total> 200mg/dl, 43% 
apresentavam valores das LDL-C> 100 mg/dl 
38% apresentavam glicemia de jejum> 105mg/
dl e  19 % apresentavam índice de massa corporal 
(IMC)> 30 Kg/m2 e 48% apresentavam perímetro 
da cintura aumentado. 

tipo de vigilância médica 
Dos 52 doentes sobreviventes de um AVC, 85% 
eram seguidos por Médicos de Família e 15% por 
Neurologia e Medicina Interna. Dos doentes que 
tiveram EAM agudo do miocárdio, 84% eram 
tratados por Cardiologia e 16% por Médicos de 
Família e Medicina Interna.  

disCussÃo
As doenças cardiovasculares encontram-se nas 
principais causas de morbilidade e mortalidade em 
Portugal. Pelo impacto social que atinge, constitui 
um importante problema de saúde pública, justifi-
cando uma actuação planeada e organizada em to-
dos os sistemas de saúde. Em Portugal, o Programa 
Nacional de Prevenção e Controlo das Doenças 
Cardiovasculares, constitui a Norma no âmbito do 
SNS que reconhece o carácter multidimensional 
e as consequências negativas e directas para os ci-
dadãos, para a sociedade e para o sistema de saúde 
destas doenças, pretendendo evitá-las, reduzir as 
incapacidades por elas causadas e prolongar a vida5. 
A OMS34 estima que anualmente 17 milhões de 
pessoas morrem por doenças cardiovasculares. 
Cerca de 75% das doenças cardiovasculares são 

atribuídas aos diversos factores de risco:  TA el-
evada, colesterol elevado, dieta pobre em fruta 
e vegetais, obesidade, sedentarismo e tabag-
ismo. Assim, a prevenção, detecção e correcção 
dos factores de risco, constitui a estratégia 
prioritária no sentido de reduzir os eventos 
cardiovasculares ou a sua recorrência. Em 2003 
foram publicadas as European Guidelines on 
Cardiovascular Disease Prevention in Clinical 
Practice33 – enaltecendo o conceito de risco 
cardiovascular global e um novo modelo de 
estimativa do risco, o sistema SCORE i.e., um 
algoritmo derivado de uma vasta base de dados 

de estudos prospectivos europeus a partir do 
qual foram elaboradas tabelas de risco que 
podem ser facilmente adaptadas às condições, 
recursos e prioridades nacionais. O sistema 
SCORE permite calcular o risco cardiovascu-
lar fatal total nos próximos dez anos e aponta 
prioridades da prevenção da doença cardio-
vascular na prática clínica, nomeadamente nos 
doentes com doença coronária estabelecida, 
doença arterial periférica e doença cerebrovas-
cular. O objectivo destas recomendações é o de 
reduzir a incidência do primeiro evento car-
diovascular ou de eventos recorrentes e inclui 
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modificações comportamentais, alimentação 
saudável, aumento da actividade física, controlo 
da TA, abordagem das dislipidemias e da 
diabetes, prevenção nos indivíduos com sín-
drome metabólica e terapêutica farmacológica 
profilática. 
É hoje sabido que na população a relação entre 
a TA ou a dislipidemia e o risco de doença 
cardiovascular é contínua, consistente e inde-
pendente de outros factores de risco35 e que o 
tratamento antihipertensor e antidislipidémico 
eficaz permite uma redução substancial na 
incidência de AVC e do EAM 36. Contudo, 

é igualmente sabido que na prática clínica a 
maioria destes doentes apresentam um mau 
controlo dos factores de risco. Por exemplo a 
maioria dos doentes hipertensos não têm a sua 
TA controlada, e dados recentes mostram que 
as taxas de controlo são mais baixas na Europa 
(<12%) que nos EUA (29%)35,36. Em Portugal, 
a prevalência de HTA é de 42,1%, e a taxa de 
doentes controlados é de 11,2%37.  Por isso o 
controlo dos factores de risco cardiovascular é 
um dos principais desafios do manuseio dos 
doentes com risco de ocorrência ou recorrência 
de eventos cardiovasculares.  

anÁlise dos doentes no 
momento da admissÃo. Com-
paraçÃo entre faleCidos e 
sobreviventes
No presente estudo foram avaliados na admissão 
78 doentes com eventos agudos cerebrovasculares 
e 27 doentes com eventos coronários agudos. 
Esta proporção coincide com a de outros estudos 
epidemiológicos3 sugestivos de que em Portugal, 
ao contrário de outros países europeus, a ocor-
rência de eventos cerebrovasculares é superior à 
ocorrência de eventos coronários agudos. Vários 
estudos sugerem que a hipertensão e dislipidemia 
constituem achados frequentes em doentes com 
doença cardiovascular prévia. Khot et al. de- 
monstraram que  80% a 100% dos doentes com 
doença cardiovascular confirmada ou que desen-
volvem eventos cardiovasculares apresentam pelo 
menos um dos quatro factores de risco cardiovas-
culares convencionais (i.e. hipertensão, dislipidemia, 
diabetes ou hábitos tabágicos), e sobretudo os 
dois primeiros38. Do mesmo modo, no nosso 
estudo e na globalidade dos doentes admitidos no 
hospital com eventos cardiovasculares, a HTA era 
conhecida previamente em 50-70%, a diabetes 
em 25-50% e a dislipidemia em 23 a 42%. Nos 
doentes com doença coronária aguda a percenta-
gem de doentes fumadores foi superior a 30%. A 
relação do tabagismo com risco cardiovascular está 
bem demonstrada38. A percentagem de doentes 
que tiveram AVC e que apresentava fibrilação 
auricular foi de 10%. Sabe-se que o risco de 
eventos cardiovasculares em doentes com fibrilação 
auricular aumenta 2-3 vezes, por cada década de 
idade o que impõe a necessidade de tratamento 
dirigido à redução dos sintomas e do risco de even-
tos tromboembólicos39.  Relativamente aos nossos 
doentes admitidos com AVC e que faleceram 
verificou-se que estes eram significativamente mais 
velhos que os sobreviventes e apresentavam-se com 
valores mais elevados da Proteína C reactiva.  Uma 
vez que a idade é um reconhecido factor de risco 
de mortalidade global, este facto só por si poderia 
explicar uma maior mortalidade nos doentes mais 
velhos. Interessante foi a observação do aumento 
da Proteína C reactiva observada nos doentes com 
AVC que faleceram relativamente aos sobrevi-
ventes, o que poderá sugerir o envolvimento de 
inflamação no início de progressão para as lesões 
ateroscleróticas e na ruptura das placas, tal como 
sugerido em estudos epidemiológicos39. A proteína 
C reactiva é um marcador inflamatório e vários 
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estudos mostram a sua associação com diversas 
doenças cardiovasculares tais como doença coro-
nária e AVC40,41. No presente estudo, observou-se 
um perfil lipídico aparente mais favorável nos 
doentes que faleceram de AVC relativamente aos 
doentes sobreviventes. Este dado não é fácil de 
explicar uma vez que as alterações deste perfil estão 
geralmente directamente relacionados com o au-
mento do risco cardiovascular42. Uma vez que não 
foi possível determinar o índice de massa corporal 
nestes doentes no momento da admissão, só po-
deremos especular que estes doentes talvez pudes-
sem apresentar alterações do seu estado nutricional 
ou quiçá pudessem encontrar-se previamente sob 
terapêuticas hipolipemiantes como justificação 
dos valores observados do perfil lipídico. Pelo 
contrário nos doentes que sobreviveram a acidentes 
coronários agudos, o valor do colesterol HDL foi 
superior ao dos doentes falecidos, o que está de 
acordo com vários estudos que confirmam que o 
colesterol HDL tem um efeito protector nos even-
tos coronários. Há porém que salientar que na fase 
aguda dos eventos coronários ocorrem frequente-
mente alterações do perfil lipídico que poderão 
não traduzir com segurança o perfil dislipidémico 
crónico destes doentes.
Relativamente aos doentes admitidos com EAM, 
o pequeno número de doentes que faleceram 
poderá ter retirado poder estatístico à comparação 
das diferentes variáveis examinadas relativamente  
ao grupo de sobreviventes. Mesmo assim, verificou-
se nos doentes falecidos um aumento significativo 
dos valores da glicemia (que se traduziu também 
numa maior percentagem de doentes diabéticos) e 
da creatinina sérica. No presente estudo 50% dos 
doentes que faleceram pós EAM tinham diabetes 
e os valores de glicemia na admissão também eram 
mais elevados que os doentes que sobreviveram 
ao evento cardiovascular. É sabido que a diabetes 
mellitus constitui um importante factor de risco de 
eventos cardiovasculares32. Na população diabética 
a doença cardiovascular constitui a principal causa 
de morte com um risco 2 a 4 vezes superior de 
desenvolver um evento cardiovascular adverso9,43,44. 
Relativamente a outros parâmetros observados no 
momento da admissão, verificou-se nos doentes 
com eventos coronários agudos e que faleceram, 
uma tendência não significativa para valores mais 
alterados da Proteína C reactiva, da uricemia, do 
HDL-C e dos leucócitos sanguíneos. Uma vez 
mais, o número reduzido de doentes falecidos 
neste grupo impossibilita uma valorização cuidada 

das diferenças encontradas relativamente aos 
sobreviventes.   

anÁlise do Controlo dos 
faCtores de risCo aos 6 meses 
após a admissÃo
Está bem documentado que os doentes que 
sofrem um evento coronário ou cerebrovascular 
apresentam um aumento significativo da morbi-
mortalidade cardiovascular e um aumento do 
risco de recorrência daqueles eventos 11-15. Uma 
vez que os benefícios (redução de eventos) obtidos 
pela terapêutica dirigida aos factores de risco e 
complicações são particularmente evidentes em 
prevenção secundária20-21 as várias orientações  
publicadas recomendam atitudes terapêuticas mais 
agressivas dirigidas ao controlo dos factores de risco 
para valores-alvo mais exigentes (p. ex. redução da 
PA  para valores ≤130/85 mm Hg e e das LDL-C 
para valores ≤100 mg/dl) que o preconizado em 
prevenção primária22-24,33. Por exemplo, vários 
estudos de intervenção nomeadamente os estudos 
4S, CARE e  LIPID, 45-48 para a prevenção 
secundária, confirmaram que proporcionalmente 
à descida obtida das LDL-C plasmáticas, ocorre 
uma redução da mortalidade e dos eventos cardio-
vasculares. Contudo, existe um considerável hiato 
entre as orientações preconizadas e o que se obtém 
na prática clínica. Uma proporção considerável 
de doentes não recebe a medicação adequada, 
mesmo nos países mais desenvolvidos25-28 e os 
níveis de controlo dos factores de risco, mesmo em 
prevenção secundária, permanecem inadequados e 
insuficientes25-31. No estudo presente, foi pos-
sível avaliar aos 6 meses após alta um total de 52 
doentes sobreviventes de prévio AVC e 21 doentes 
sobreviventes de prévio EAM. Verificou-se que a 
taxa de doentes com HTA não controlada 6 meses 
após um evento cardiovascular foi de 46%, sendo 
de 50% nos doentes com AVC e de 42% nos 
doentes com EAM. Do mesmo modo a percenta-
gem de doentes com valores das LDL-C acima 
dos valores desejáveis foi de 65% nos doentes com 
AVC e de 43% nos doentes com EAM enquanto 
que relativamente à glicemia a percentagem de 
doentes com níveis acima dos valores desejáveis 
foi de 31% nos doentes com AVC e de 38% nos 
doentes com EAM. Igualmente, a percentagem de 
indivíduos com critérios de obesidade (i.e. IMC > 
30 Kg/m2) e de obesidade “visceral” avaliada pelo 
perímetro da cintura permaneceu elevado nos 
doentes com AVC e nos doentes com EAM. Ou 

seja, relativamente aos factores de risco modi-
ficáveis major, verifica-se que, seis meses após a ad-
missão por evento cardiovascular, o controlo destes 
factores de risco e a decorrente protecção de novos 
eventos cardiovasculares é insuficiente e muito 
aquém do desejável. Não obstante, e relativamente 
às terapêuticas dirigidas a estes alvos, verificou-se 
um significativo aumento para cerca do dobro do 
número médio de medicamentos prescritos por 
doente (anti-hipertensores, anti-dislipidémicos, 
antiagregante/anticoagulantes e anti-diabéticos) 
nos pacientes com EAM e nos doentes com AVC  
prévio, com a excepção de um aumento de apenas 
1.2 para 1.6 medicamentos anti-hipertensores/
doente nos doentes com AVC. Apesar deste 
reforço terapêutico, que poderá reflectir a maior 
consciência dos médicos para a necessidade de 
maior agressividade terapêutica em prevenção 
secundária, os resultados obtidos relativamente ao 
controlo dos factores de risco sugere a necessidade 
de investir muito mais no combate, quer à inércia 
dos clínicos relativamente ao reforço da medicação, 
quer aos factores de má adesão dos doentes aos 
regimes instituídos. Salienta-se, neste contexto, que 
em vários estudos que desenvolveram estratégias 
de maior vigilância dos doentes com eventos 
cardiovasculares prévios incluindo obrigatoriedade 
de prescrição de medicamentos considerados es-
senciais e seguimento mais frequente do paciente, 
foi possível obter maiores níveis de adesão às 
terapêuticas pelos doentes com prévios eventos 
cardiovasculares, e sobretudo atingir um melhor 
controlo dos factores de risco cardiovasculares49. 
Deste modo o terreno da prevenção secundária 
da doença cardiovascular deverá contemplar 
uma maior agressividade da terapêutica e impor 
um controlo mais exigente dos factores de risco 
cardiovascular, uma vez que os benefícios destas 
atitudes estão claramente demonstrados. Vários 
estudos sugerem que em prevenção secundária, o 
seguimento dos doentes por especialistas associa-se 
a uma maior agressividade terapêutica de acordo 
com as orientações, a uma prescrição de um es-
pectro de grupos de medicamentos mais alargado 
(maior prescrição de antiagregantes, inibidores 
da ECA, bloqueadores beta, estatinas, etc) e a um 
melhor controlo dos factores de risco que quando 
os doentes são seguidos nos cuidados primários de 
saúde50. Neste estudo a grande maioria dos doentes 
com doença coronária foi seguida por especialistas 
(cardiologistas, internistas e neurologistas) nos 
primeiros 6 meses após o evento enquanto que 
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e BB foi respectivamente de 47,4%, 39,2%, 
43%, 18,9% e 16,2% no estudo VALSIM, 
e de 64%, 55%, 50%, 51% e 38%.
Tal como já referido anteriormente, 86% 
dos nossos doentes tinham a doença 
controlada. No grupo de doentes não 
controlados, o uso de maior quantidade de 
fármacos é claramente maior, traduzindo 
uma dificuldade em controlar um grupo 
ainda considerável de doentes. Neste grupo 
a proporção de atingimento de órgãos alvo 
é também muito maior. Este facto pode 
apenas traduzir que o grupo dos doentes 
não controlados tenha uma gravidade 
de HTA significativamente maior que 
o grupo dos não controlados, mas pode 
também sugerir um problema grave de 
não cumprimento da terapêutica.
Existem ainda outros factores importantes 
que não foram estudados nesta revisão de 
processos. O consumo de sal, a fibrilhação 
auricular, o uso concomitante de outras 
drogas que agravem a HTA, como o uso 
de AINE’s ou de anticontraceptivos orais, 
o sucesso na tentativa de alteração dos 
estilos de vida ou na abstinência tabágica 
são alguns exemplos.  
Se bem que este estudo não seja represen-
tativo da população geral da área de aten-
dimento do Hospital Infante D. Pedro, 
permite uma reflexão acerca dos aspectos 
mais importantes em relação aos doentes 
que tratamos. A revisão destes processos, 
para além de dar uma ideia da realidade 
dos doentes tratados, permite revelar algu-
mas lacunas que poderão ser melhoradas 

no futuro que passarão por protocolos a 
concretizar.
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os doentes com AVC foram predominantemente 
seguidos pelos médicos de família. Curiosamente, 
verifica-se em ambos os casos um nível de controlo 
dos factores de risco insuficiente e muito aquém do 
estabelecido nas “guidelines”. Estes dados sugerem 
que é imperioso consciencializar todos os profis-
sionais de saúde, quanto à necessidade de criar 
protocolos visando uma abordagem terapêutica 
adequada e implementar estratégias de seguimento 
mais consentâneas com o cumprimento das 
orientações referentes à prevenção secundária das 
doenças cardiovasculares.  

ConClusÃo  
As doenças cardiovasculares são uma das principais 
causas de anos potenciais de vida perdidos, por 
isso, um significativo problema de Saúde Pública. 
Em prevenção secundária das doenças cardiovas-
culares, o controlo adequado dos factores de risco 
modificáveis constitui uma das bases da interven-
ção médica com o objectivo de reduzir o elevado 
risco cardiovascular e a recorrência do AVC e do 
EAM, diminuindo assim o sofrimento e os custos 
causados por estas doenças.
O estudo presente revela que em doentes interna-
dos com eventos agudos coronários e cerebrovas-
culares: 

1. É muito elevada a presença prévia isolada ou 
em associação dos factores de risco cardiovascular 
major.
2. Os eventos cerebrovasculares predominam 
relativamente aos eventos coronários.
3. Nos primeiros 6 meses após a admissão observa-
se um controlo inadequado da maioria dos factores 
de risco major, não obstante algum esforço de re-
forço da terapêutica medicamentosa determinado 
pelos médicos assistentes. 
4. Apesar da larga evidência científica relativa-
mente aos benefícios da prevenção secundária, uma 
grande parte de doentes com eventos cardiovascu-
lares continua a não obter um controlo dos factores 
de risco ao nível desejado. 
5. É necessário rever estratégias de prevenção 
secundária e modificar atitudes dirigidas a permitir 
um controlo adequado dos factores de risco 
modificáveis, de forma a minorar o elevado risco 
de ocorrência e recorrência dos eventos cardiovas-
culares. 
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Haverá, muito provavelmente, muitas mais 
variantes comuns associadas com a pressão ar-
terial que ainda não foram descobertas (e fora 
dos sistemas clássicos de regulação da pressão 
arterial) para além de várias variantes raras 
com maior influência sobre a variabilidade 
tensional.Aguarda-se o resultado de uma nova 
meta-análise que, pela sua dimensão, envol-
vendo dados de mais de 70 000 indivíduos, é 
designada por “mega-análise” e combina várias 
“cohortes” entre elas as dos consórcios  Global 
BP gene e CHARGE(11). 
Dada a complexidade da arquitectura genética 
da hipertensão essencial, além de novos 
métodos estatísticos, de estudos GWA mais 
amplos e da utilização de novas plataformas 
genéticas que incluam, também, variantes 
raras ou  menos comuns, são necessárias estra-
tégias alternativas envolvendo, por exemplo, o 
mapeamento preciso de variantes estruturais 
relacionadas com variação do número de 
cópias (copy number variation-CNV) que, em 
estudo recente, já permitiu  identificar 7 novos 
“loci”associados a CNV relacionados com o 
risco de hipertensão(12) ou a identificação de 
variantes epigenéticas ou das responsáveis por 
determinada expressão genética resultante de 
influências ambientais(13). A utilização de 
novas tecnologias de sequenciação ou resse-
quenciação (de todo o genoma ou do exoma, 
ou seja, do conjunto das regiões codificado-
ras-exões) poderão permitir, também, um 
mapeamento genético mais rigoroso podendo 
contribuir para a identificação de novas 
variantes raras e/ou estruturais e/ou funcio-
nais e de novas vias moleculares envolvidas na 
patogenia da hipertensão, (particularmente, 
segundo alguns autores(14), quando se uti-
lizam amostras seleccionadas dos extremos da 
distribuição da pressão arterial) e que poderão 
constituir, também, novos alvos terapêuticos. 
Aguardam-se, pois, os resultados desta 
investigação “explosiva” no campo da genética 
e da genómica  que poderão contribuir para 
a chamada medicina personalizada com a 
eventual identificação dos indivíduos com 
maior risco de virem a ser hipertensos ou de 
desenvolverem complicações e necessitarem, 
assim, de intervenções mais precoces ou 
mais específicas, ou de serem mais sensíveis 
a determinado(s) medicamento(s) e com 
menos efeitos colaterais.
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Pulse wave velocity in the 
evaluation of arterial disten-
sibility and its imPortance in 
the discrimination of cardio-
vascular risk.
comment based in the main
results of the ediva study.

Prémio Para a melhor 
comunicação oral do v 
congresso Português 
de hiPertensão, 2011.

João maldonado

A publicação de uma actualização das Normas 
Europeias para o tratamento da Hipertensão 
Arterial (HTA), em Novembro de 2009, teve 
um enorme impacto na abordagem clínica 
desta patologia, na medida em que reformulou 
especificamente os objectivos terapêuticos para 
o controlo tensional. De uma forma sumária, 
a citada revisão foi considerada necessária por 
várias questões fundamentais:

Escassez de estudos em que os valores •	
anteriormente considerados foram 
atingidos.
Ausência de provas inequívocas (estudos) •	
que sustentem benefícios clínicos signifi-
cativos com a redução da pressão arterial 
para valores inferiores a 130/80 mmHg, 
em diabéticos e doentes com elevado 
risco cardiovascular.
Reconhecimento de que uma redução •	
muito marcada da pressão arterial poderá 
eventualmente comportar uma elevação 
do risco cardiovascular – fenómeno da 
curva J – especialmente em doentes com 
doença aterosclerótica evoluída.

Embora o documento tenha sido exausti-
vamente discutido nesta vertente, uma das 
reflexões recorrentemente desenvolvidas focou 
a eminente necessidade de rever o paradigma 
de classificação da eficácia do tratamento na 

HTA. Na verdade, a avaliação da mortalidade 
e morbilidade tem constituído, desde sempre, 
o objectivo final dos estudos terapêuticos 
conduzidos nesta área, opção que, não obstante 
o carácter inequívoco preconizado, se revela 
extremamente redutora para um conhecimento 
abrangente desta patologia. Na realidade, 
o cumprimento estrito destas premissas 
restringiu, quase exclusivamente, a investigação 
farmacológica ao estudo de populações com  
elevado risco cardiovascular, nas quais se 
poderia prever uma elevada percentagem de 
desenlaces desfavoráveis e nas quais o potencial 
benefício das moléculas estudadas se poderia 
expressar no usual período de seguimento 
(quatro a seis anos). Deverá ser recordado que 
esta metodologia é essencialmente decor-
rente das restrições impostas pelos organismos 
governamentais relativamente à vigência das 
patentes dos fármacos (cerca de dez anos), 
não sendo assim viável prolongar o horizonte 
temporal das avaliações sem comprometer a 
planificação comercial dos mesmos. 
Deste modo, será sem surpresa que constata-
mos a confrangedora escassez de conhecimen-
tos sobre a história natural dos hipertensos 
jovens e recém-diagnosticados, basicamente 
uma imensa população de baixo risco, nos 
quais a vigilância da evolução da sua patologia 
apenas sinalizaria os infortúnios prognósticos 
numa escala temporal consideravelmente mais 
tardia. 
Consciente da relevância fundamental desta 
limitação, a Sociedade Europeia de HTA, 
enfatizou a importância decisiva de uma maior 
utilização de métodos cientificamente credíveis 
para a documentação de lesões em órgãos-
alvo, perspectivando uma tendência para que 
estas entidades possam constituir, num futuro 
próximo, incontornáveis e inequívocos índices 
primordiais para a qualificação do objectivo 
terapêutico da hipertensão arterial nas suas 
vertentes preventiva, curativa e prognóstica. 
Uma das metodologias eleitas a este nível, foi 
a avaliação da distensibilidade arterial, através 

da avaliação da velocidade da onda de pulso 
no território aórtico (VOP). O conceito básico 
subjacente assenta no facto de que perante 
artérias muito distensíveis, a velocidade de 
transmissão das ondas de pulso entre dois 
pontos extremos do segmento considerado será 
lenta, aumentando em função do incremento 
da rigidez arterial verificado. Para a sua ava-
liação bastará a colocação de dois transdutores 
em pontos extremos do segmento arterial 
(geralmente carótida e artéria femoral), sendo 
recolhidas as ondas de pressão, avaliado o tem-
po que medeia a sua inscrição (∆T) e medida a 
distância entre os referidos pontos (D).
A velocidade da onda de pulso na artéria aorta 
será então determinada por:
VOP = D / ∆T
Esta metodologia (Figura 1) congrega uma 
notável simplicidade técnica, um importante 
rigor e reprodutibilidade nas determinações, 
associado a um impacto económico irrisório 2.
A velocidade da onda de pulso arterial no 
território aórtico (VOP), posiciona-se como 
o método de referência para a determinação 
da distensibilidade arterial 4, alicerçado numa 
sólida base experimental e contando com 
importantes contributos da investigação no 
campo da física 5,6. Do ponto de vista clínico, 
vários estudos têm demonstrado que a VOP 
aórtica é um marcador independente de risco 
cardiovascular em diversos contextos clínicos 7-18. 
Reconhecendo a importância desta metodolo-
gia, as recomendações conjuntas da Socie-
dade Europeia de Hipertensão e Sociedade 
Europeia de Cardiologia elevaram a VOP ao 
ambiente restrito dos mais relevantes indica-
dores de risco cardiovascular, expressando o 
seu extraordinário potencial como marcador 
sub-clínico de lesão em órgão-alvo 19.
Apesar do enorme potencial apontado a esta 
metodologia, alguns constrangimentos concep-
tuais têm dificultado a sua difusão para a esfera 
clínica quotidiana. Na verdade, os estudos mais 
relevantes foram efectuados em doentes com 
um particularmente elevado risco cardiovas-
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cular, sendo demonstrado um significativo au-
mento da mortalidade em função de patamares 
crescentes da rigidez arterial. Paralelamente, a 
perspectiva de análise mais prevalente assentou 
na definição de limiares de distensibilidade ar-
terial neste tipo de população, sendo os 12m/s 
constituído o valor indiciado para caracterizar 
esta fronteira de risco 19. 
Apenas dois estudos foram delineados para 
avaliar a relevância da VOP na população 
geral, tendo incorrido em estratégias de análise 
semelhantes. Deste modo, Hansen e col 16 
demonstraram, em 1678 Dinamarqueses, que 
para cada aumento da VOP em 3.4 m/s se 
associam “Hazard ratios” (HR) de 1.34, 1.38 
e 1.23, respectivamente para a ocorrência de 
AVC, complicações coronárias e mortalidade 
cardiovascular. Por seu lado, Shokawa e col 15, 
numa população de 492 americanos japoneses 
residentes no Hawai, seguidos ao longo de 
10 anos, optaram pela definição de um limiar 
óptimo da VOP (9,9 m/s), evidenciando que 
valores anormais comportavam um HR de 
1.42 para a mortalidade global e de 4.24 para a 
mortalidade cardiovascular.

O nosso estudo foi delineado com o objectivo 
de explorar uma vertente alternativa para a 
interpretação dos valores da VOP na prática 
clínica. Tal decisão baseou-se no reconheci-
mento da importância da variável idade como 
principal factor condicionador da rigidez 
arterial. Na verdade, um valor semelhante da 
distensibilidade arterial traduzirá diferentes 
contextos fisiopatológicos num jovem ou num 
idoso, devendo assim ser valorizado clinica-
mente de uma forma totalmente distinta. As-
sim, decidimos incluir na nossa população um 
extenso grupo de indivíduos com baixo risco 
cardiovascular, circunstância que constituiu, 
provavelmente, o maior desafio, mas igual-
mente a vertente mais inovadora do projecto. 
Tendo a noção da dificuldade quase inultra-
passável de uma caracterização de normalidade 
inequívoca, foi-nos possível seleccionar um 
grupo bem representativo da população por-
tuguesa saudável, utilizando estes dados como 
um referencial racional para a valorização da 
VOP.
Deste modo, durante seis anos, acompanhei 
uma população de 1.000 indivíduos normais, 

caracterizados pela ausência de doenças 
crónicas, ausência de sujeição a qualquer tipo 
de terapêutica crónica, presença de um exame 
clínico normal, análises de rotina para sangue 
e urina normais e um ECG de superfície sem 
alterações. Volvido o citado período, 707 indi-
víduos mantiveram as características rígidas de 
normalidade pretendidas e tornaram possível 
o estabelecimento de critérios de normalidade. 
Considerámos então que a VOP seria anor-
malmente elevada se o seu valor fosse superior 
ao percentil 95 para a idade e o sexo. 
Tendo cumprido este patamar de análise es-
sencial, procedemos à confrontação da sua vali-
dade, comparando-o com um grupo de doentes 
com risco cardiovascular (n=1.493), caracte- 
rizado pela ingestão crónica de medicação es-
pecífica para a Hipertensão Arterial, Diabetes 
ou Dislipidemia. Foram então consumadas 
2.200 inclusões no estudo (910 do sexo femi-
nino), apresentando uma idade média relativa-
mente baixa (46.35 + 13.83 anos). O período 
de seguimento foi de 21.42 + 10.76 meses 
e definimos como eventos cardiovasculares 
relevantes a ocorrência de morte, AVC, AIT, 
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EAM, AI, Revascularização  e IR Terminal. 
Quanto aos resultados, a análise linear de 
regressão simples identificou múltiplos de-
terminantes da VOP (Idade, Pressão Arterial 
Sistólica, Índice de Massa Corporal, Perímetro 
da Cintura, Colesterol Total e Glicemia), que se 
reduziram à idade e à Pressão Arterial Sistólica 
em análise múltipla. 
A análise da VOP como determinante dos 
Eventos Cardiovasculares, revelou que o valor 
absoluto da VOP comporta uma relação muito 
significativa com a ocorrência de Eventos 
Cardiovasculares (HT=1.349: 95%CI 1.16-
1.57; p<0.001). Quando esta análise da VOP 
foi delineada segundo modelos dicotómicos, em 
função da normalidade (superior ou inferior ao 
percentil 95 para a idade e sexo) ou dos limiares 
usualmente considerados (superior ou inferior a 
12 m/s), foi patente que ambas as perspectivas 
de análise revelaram uma associação significativa 
da VOP com a ocorrência de Eventos Cardio-
vasculares, ainda que a robustez da relação efec-
tuada mediante a padronização da normalidade 
(HR=5.341: 95%CI 2.56-10.81;p<0.001) tenha 
sido incomparavelmente superior à mediada 
pelo estabelecimento de um limiar (HR=2.428: 
95%CI 1.23-8.88;p=0.011).  
A análise das curvas de sobrevivência, efectuadas 
segundo a caracterização da VOP em função do 
percentil 95 para a idade e sexo, constituíram os 
resultados mais reveladores do estudo, demons-
trando que a população com uma VOP superior 
ao percentil 95, no curto período de segui-
mento efectuado, apresentava um risco 5.252 
vezes superior para a ocorrência de um Evento 
Cardiovascular (Figura 2), risco que se cifrava 
em 5.142 e 3.681 quando considerávamos, 
respectivamente, Eventos Cerebrovasculares e 
Coronários. 
A análise de sub-grupos, que foi complemen-
tarmente realizada, facultou alguns dados que 
poderão reforçar a validade da metodologia 
utilizada. Na verdade, o HR por 1 m/s de 
aumento na VOP foi de 1.748 (CI:1.470-2.078) 
para idades inferiores a 50 anos, superior ao 
encontrado na faixa etária dos 50 aos 60 anos 
(HR=1.514, CI: 1.187-1.933) e nos indivíduos 
com idade superior a 60 anos (HR=1.182, CI: 
0.902-1.849). Por outro lado, a capacidade 
discriminativa da VOP também se mostrou 
tendencialmente mais robusta em indivíduos 
não hipertensos e não diabéticos (Figura 3).
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Em conclusão, a análise da VOP no território 
da aorta, baseada no percentil 95% para a idade 
e sexo, constitui, aparentemente, uma forma 
simples e intuitiva para a difusão e adequação 
do conceito da rigidez arterial à prática clínica 
diária, representando ainda um contributo 
muito importante para a uma melhor definição 
do risco cardiovascular. Os dados resultantes 
da análise de sub-grupos são particularmente 
interessantes e poderão reforçar enormemente a 
validade da metodologia desenvolvida. Embora 
devam ser interpretados cautelosamente, pelo 
número reduzido de eventos verificados até 
ao momento, não deverão ser negligenciados, 
devido às possíveis implicações clínicas que 
poderão traduzir. Se esta tendência expressar 
uma especial validade da avaliação da VOP 
no contexto da prevenção primária, provavel-
mente pelos indícios que faculta relativamente 
a estádios muito precoces de envolvimento 
vascular, que ocorrem previamente à expressão 
clínica manifesta de várias doenças como a 
hipertensão arterial, a diabetes, e a aterosclerose, 
a valorização deste parâmetro em função de 
patamares de normalidade ganhará uma enorme 
importância e poderá conduzir à progressão da 
distensibilidade arterial, de simples marcador de 
risco, para o papel de um novo factor de risco 
cardiovascular.
Embora este estudo tenha sido publicado numa 
revista de grande prestígio internacional 20 e, 
perdoem-me a imodéstia, sido considerado um 
dos mais importantes alguma vez realizados 
nesta área, em consonância com o meritório 
objectivo de contribuir para uma reconheci-
damente depauperada referenciação científica 
nacional, considero muito importante a sua 
divulgação complementar neste órgão privile-
giado da Sociedade Portuguesa de Hipertensão. 
Antes de mais, como expressão moral do nosso 
tributo ao incentivo da Sociedade Portuguesa 
de Hipertensão à investigação, estando ainda 
seguros de que, por este meio, o esforço dos in-
vestigadores seja mais eficazmente disseminado 
pelos clínicos, pelas Instituições Científicas e 
pelos organismos governamentais.      
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O estudo ROCKET AF, publicado em 10 de Ago-
sto passado no New England Journal of Medicine, 
demonstrou que o rivaroxabano, novo anticoagu-
lante inibidor directo oral do factor Xa desen-
volvido pela Bayer, administrado em toma única 
diária, atingiu com sucesso o resultado primário 
de eficácia, associando-se a taxas de hemorragia 
comparáveis às da varfarina. O ROCKET AF, 
estudo clínico global de fase III, reali-zado em 
dupla-ocultação, comparou o rivaroxabano com a 
varfarina na prevenção do AVC em 14.264 doentes 
com Fibrilhação Auricular (FA), para os quais as 
Guidelines actuais recomendam anticoagulação oral.
No estudo ROCKET AF, o rivaro-xabano, em 
toma única diária, atingiu o resultado primário 
de eficácia – prevenção do AVC e embolismo 
sistémico fora do SNC em doentes com FA de 
origem não valvular – e demonstrou não-inferiori-
dade comparativamente à varfarina. Foi rea-lizada 
uma análise de superioridade, na população em 
tratamento pré-especificada, que demonstrou que 
os resultados nos doentes em tratamento com 
rivaroxabano foram significativamente melhores 
que nos doentes em tratamento com varfarina, com 
21% de redução do risco relativo de AVC e em-
bolismo sistémico fora do SNC. Adicionalmente, 
efectuou-se uma análise de sensibilidade, na popu-
lação intention-to-treat (ITT), que compreendeu 
todos os doentes aleatorizados durante o estudo até 
à sua conclusão, onde o rivaroxabano demonstrou 
não-inferioridade comparativamente à varfarina, 
com um efeito consistente e não significativo do 
tratamento a favor do rivaroxabano.
O principal resultado de segurança – conjunto dos 
eventos hemorrágicos major e não major clinica-
mente re-levantes – foi semelhante em ambos os 
grupos de tratamento. Os doentes em tratamento 
com o rivaroxabano apresentaram um número in-
ferior de eventos hemorrágicos considerados pelos 
médicos como mais graves, incluindo hemorragia 
em órgãos críticos e hemorragia fatal. É impor-
tante realçar que os doentes em tratamento com 

22

PREVENÇÃO DO AVC EM DOENTES 
COM FIBRILHAÇÃO AURICULAR: RESULTADOS DO ROCK-
ET AF, UM IMPORTANTE ESTUDO REALIZADO COM RIVAROXABANO, 
PUBLICADO NO “NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE” 

SETEMBRO/OUTUBRO   2011

PRESS RELEASE
PRESS RELEASE

PressRelease.indd   22 11/10/03   10:53:50



rivaroxabano apresentaram significativamente 
menos hemorragias intracranianas (HIC) que os 
doentes em tratamento com a varfarina. As taxas 
de queda da hemoglobina (descida ≥ 2g/dL) e 
a necessidade de transfusões (≥ 2 unidades de 
sangue total ou concentrado eritrocitário) foram 
superiores no grupo tratado com rivaroxabano, 
comparativamente ao grupo tratado com varfa-
rina.
No estudo ROCKET AF, o riva-roxabano 
associou-se a um melhor perfil dos  parâmetros 
cardiovasculares durante o tratamento e reduziu 
significativamente, em 15%, o parâmetro com-
posto por AVC, embolismo sistémico, enfarte 
do miocárdio e morte por causas vasculares – 
endpoint secundário de segurança pré-definido. 
Adicionalmente, o rivaroxabano demonstrou 
associar-se a uma tendência para uma menor 
incidência de enfarte do miocárdio, morte por 
causas vasculares e mortalidade total, comparati-
vamente à varfarina.

EM RESUMO, NO ROCKET AF:
O rivaroxabano, administrado em toma única 
diária, atingiu com su-cesso o resultado primário 
de eficácia de não-inferioridade versus varfarina 
na prevenção do AVC em doentes com fibrilha-

ção auricular (FA).
Na análise on treatment o rivaroxabano foi superi-
or à varfarina, não se tendo observado diferenças 
entre os dois grupos de tratamento na população 
intention-to-treat (ITT).
Globalmente, as taxas de hemorragia foram com-
paráveis às da varfarina, sendo que o rivaroxabano 
se associou a taxas significativamente inferiores 
no caso das hemorragias mais graves, como 
hemorragia fatal e hemorragia intracraniana.
O rivaroxabano demonstrou tendência para se 
associar a uma menor incidência de enfarte do 
miocárdio.
 
SOBRE A FIBRILHAÇÃO 
AURICULAR 
A FA é a forma mais comum de alteração 
patológica do ritmo cardíaco e afecta mais de 
2,3 milhões de pessoas nos EUA e até 6 milhões 
de pessoas na Europa. Em doentes com FA, o 
batimento cardíaco irregular torna-os vulneráveis 
à formação de coágulos sanguíneos na aurícula, 
que se podem deslocar até ao cérebro, resultando 
potencialmente num AVC. As pessoas com FA 
têm um risco de AVC até cinco vezes superior ao 
da população geral – cerca de 1/3 delas irão sofrer 
um AVC.

SOBRE O ROCKET AF
ROCKET AF (Rivaroxaban Once daily 
oral direct Factor Xa inhibition Compared 
with vitamin K antagonism for pevention of 
stroke and Embolism Trial in Atrial Fibril-
lation) foi um ensaio clínico prospectivo, 
aleatorizado, conduzido em dupla-ocultação 
e dupla simulação (“double dummy”), que 
comparou o rivaroxabano, em toma única 
diária (20 mg/1xdia, ou 15mg/1xdia nos 
doentes com insuficiência renal moderada), 
com uma dose ajustada de varfarina, em 
14.264 doentes com FA de origem não 
valvular que se encontravam em risco de 
AVC ou de embolismo sistémico fora do 
SNC.  Foi um estudo event driven, que ter-
minou quando o número pré-especificado de 
eventos de eficácia foi atingido. O objectivo 
primário do ROCKET AF foi demonstrar 
que a eficácia do rivaroxabano, em toma 
única diária, não era inferior à da varfarina, 
na prevenção do AVC e do embolismo 
sistémico fora do SNC, em doentes com FA 
de origem não valvular. A principal avaliação 
de segurança usada no ROCKET AF foi o 
conjunto de eventos hemorrágicos major ou 
não major, clinicamente relevantes. 
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INTRoDuçÃo: A nefropatia de 
contraste (NC) é uma entidade frequente, 
sendo considerada a 3ª causa mais comum 
de insuficiência renal aguda em doentes (D) 
hospitalizados. Apesar de reversível na maio-
ria dos casos, associa-se a pior prognóstico 
no Síndrome Coronário Agudo (SCA). A 
Hipertensão Arterial (HTA) é um reconhe-
cido factor de risco para NC. 

obJeCTIvos: Determinar a prevalên-
cia, factores preditores e prognóstico de 
NC em D com HTA internados por SCA. 
Realizado follow-up (FU) de mortalidade 
(M): 7.67±5.19 meses. 

méToDos: Estudo retrospectivo de 
346 D com antecedentes de HTA (idade 
68.5±12.3 anos; sexo masculino 67.1%), in-
ternados por SCA numa Unidade Coronária, 
entre 06/2009 e 10/2010, submetidos a coro-
nariografia (CAT). Os D foram divididos em 
2 grupos conforme a ocorrência ou não de 
NC: NC+ (n=104) vs NC- (n=242). Definida 
NC como um aumento ≥ 44.2 umol/L ou ≥ 
25% em relação ao valor basal de creatinina, 
até às 72 horas após CAT. Excluídos D em 
hemodiálise regular. 

ResuLTADos: A prevalência de NC 
foi de 30.1% (n=104). A tabela mostra os 
preditores de NC à admissão. Não houve 
associação de NC com o sexo, antecedentes 
de doença coronária, tipo de SCA, troponina 
I ou tempo decorrido entre a admissão e 
a CAT. O grupo NC+ apresentou maior 

número de vasos lesados (1.44±1.06 vs 
1.79±1.04; p=0.005) e tratados (0.79±0.73 
vs 1.01±1.19; p=0.036). Relativamente ao 
prognóstico, os D com NC tiveram interna-
mentos mais longos (5.10±3.69 vs 6.82±5.32; 
p=0.003), maior incidência de IC de novo 
(1.69% vs 41.9%; p<0.001) e M intra-
hospitalar (2.1% vs 11.5%; p<0.001). No FU 
o grupo NC+ teve mais MACCE (15.4% vs 
35.3%; p<0.001), devido a maior M (5.7% vs 
19.5%; p<0.001), taxa de re-enfarte (4.8% vs 
12.2%; p=0.023) e re-internamento por IC 
(4.8% vs 13.4%; p=0.010). 

CoNCLusÃo: A NC é uma patologia 
prevalente nos doentes com HTA, atingindo 
mais os idosos e os D com mais comorbili-
dades. Associa-se a deterioração do prog-
nóstico intra-hospitalar e no seguimento. É, 
como tal, fundamental reforçar a importância 
da aplicação dos protocolos de profilaxia da 
NC nos D hipertensos. 
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Resumo
A Hipertensão Arterial (HTA) essencial 
é uma doença multifactorial e multigénica 
que afecta mais de 30% dos indivíduos, nos 
países industrializados. Foi recentemente 
identificado um polimorfismo (C825T), 
situado no exão 10 do gene da proteína G 
(GNB3), que codifica a subunidade Beta3. 
Esta variante truncada com delecção de 41 
aminoácidos, pode gerar um ganho funcional 
com aumento de activação da Proteína G e 
susceptibilidade para o fenótipo hipertensivo. 

obJeCTIvo
Avaliar se a variante genética C825T da 
subunidade Beta3 da Proteína G se associa 
com o aparecimento de hipertensão arterial 
numa população portuguesa.

mATeRIAL e méToDos
Estudo caso/controlo, que incluiu 593 
indivíduos, sendo 262 casos com diagnóstico 
de hipertensão arterial, recém diagnosti-
cada, não efectuando qualquer terapêutica 
anti-hipertensiva e 331 controlos, sem 
hipertensão, seleccionados no mesmo local 
dos casos de forma a não serem significativa-
mente diferentes, em termos de sexo e idade. 
Efectuámos análises bioquímica e genética a 
todos os indivíduos. 

ANÁLIse esTATÍsTICA
Todas as variantes contínuas são apresenta-
das pela respectiva média +/- Desvio Padrão 
(DP). As variáveis quantitativas e a com-
paração entre os grupos foram efectuadas 
pelo teste Anova e T de Student e as 
variáveis qualitativas foram avaliadas pelo 
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RESUMOS 5º cOngRESSO pORtUgUêS dE HipERtEnSãO
ABStRActS 5tH pORtUgUESE cOngRESS Of HypERtEnSiOn

cOMUnicAÇÕES ORAiS

NC- (n=104) NC+ (n=242) p
Características gerais

Idade, anos 66.96±12.12 72.08±11.94 <0.001
Diabetes mellitus, % 33.1 49.0 0.005

Doença renal crónica, % 12.4 47.1 0.001
Insuficiência cardíaca (IC), % 11.2 22.2 0.008

IC de novo (KK≥2), % 16.9 38.5 <0.001
variáveis à admissão

score de Grace m intra-hospitalar 134.63±35.1 163.80±49.00 <0.001
ureia, mmol/L 8.00±4.12 11.02±6.81 <0.001

Creatinina, umol/L 93.46±39.06 153.99±152.83 0.001
eDFG (mDRD), mL/min/1.73m2 76.19±58.06 26.45±30.68 <0.001

NT-pro-bNP, pg/mL 3443.17±10544.6 10459.83±20735.80 0.003
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teste do Chi-Squared. Foram calculados o 
Odds ratio e os intervalos de confiança de 
95%. A análise estatística foi efectuada no 
software estatístico SPSS Windows versão 
14.0 e usou-se como limiar de significân-
cia o valor de p<0,05. 

ResuLTADos
O alelo C foi mais prevalente nos con-
trolos (37,2%) do que nos casos (35,1%) 
e o alelo mutado T (CT ou TT) foi mais 
prevalente nos hipertensos (64,9%) em 
relação aos controlos (62,8%), mas sem 
atingir significância estatística. Quando 
foi investigado, apenas, o grupo dos doen-
tes hipertensos (análise de variância e teste 
Post Hoc) verificámos que o genótipo TT, 
se associou, de forma significativa, com a 
hipertensão arterial sistólica (p=0,012). 

CoNCLusões
De acordo com os resultados apresentados, 
o polimorfismo C825T da Proteína G 
subunidade Beta3, não influenciou a hi- 
pertensão arterial na população estudada. 
O genótipo homozigótico, TT, da variante 
genética C825T da subunidade Beta3 
da Proteína G, associou-se, apenas, com 
a hipertensão arterial sistólica, no grupo 
dos doentes hipertensos. Estes dados 
necessitam ser confirmados em estudos 
posteriores.
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Resumo

Nos países desenvolvidos, a causa ma-
jor de Doença Renal Crónica (DRC) é 
a Nefropatia Diabética. O Aliscireno, 
emergiu recentemente como uma arma 
prome-tedora na abordagem terapêutica de 
doentes Diabéticos tipo 2 com nefropatia. 
Neste trabalho reportamos os resulta-
dos da terapêutica com Aliscireno numa 
população semelhante. No momento “0” 
todos apresentavam  bom controlo me-
tabólico (HbA1c ≤ 7%), Pressão Arterial 
(PA) controlada (PA ≤ 140/85 mmHg) e 
Hemoglobina (Hb) ≥ 11g/dl (espontanea-
mente ou sob terapêutica com Darbepoi-
etina). O Aliscireno (150mg) foi sempre 
adicionado a um Antagonista dos Recep-
tores da Angiotensina II (ARAII) (em dose 
máxima) e em substituição de outro agente 
anti-hipertensor. Incluímos 11 doentes 
(idade média 68,64±12,7 anos; 72,7% 
homens; TFG MDRD de 44,36±22,21ml/
min/1.73m2BSA) seguidos em Con-
sulta de Nefropatia Diabética. À partida, o 
tempo médio de evolução da Diabetes era 
12±5,27 anos e todos os doentes apresen-
tavam Retinopatia Diabética. A PA média 
sistólica e diastólica era 131,82±11,24 
mmHg e 71,82 ±11,4 mmHg, respectiva-
mente. A terapêutica de base com ARA II 
incluía Losartan em 4 doentes, Olmesartan 
e Valsartan em 2 doentes; e, finalmente, 
Candersartan, Irbesartan e Telmisartan em 
1 doente. O Aliscireno substituiu o ramipril, 
o captopril, o enalapril e o perindopril em 
4, 2, 2, e 1 doente, respectivamente. Dois 
doentes estavam também sob terapêutica 
com indapamida e furosemida, respectiva-
mente. A HbA1c média era 7±6,1% com 
36,4% dos doentes sob insulinoterapia 
com/sem agentes hipoglicemiantes orais. 
A Hb média era 12,7±2,0g/dl e 2 doentes 
necessitavam Darbepoietina (dose média 
0,44±0,08 mcg/Kg/semana). A creatinina 
sérica média era 1,7±0,67mg/dl e a Pro-
teinúria na Urina de 24 horas (UProt24h) 
era 592, 6±417, 4mg. O Potássio sérico 
médio era 4,9 ±0,66 mmol/L. Utilizámos 
o Teste Anova - Medidas Repetidas para 
avaliar diferenças na PA, na HbA1c, na 
UProt24h e na TFG aos 3 e aos 6 meses 
após o início do Aliscireno. Verificámos 
uma redução estatisticamente significativa 

na UProt 24h (592,63±417,42 vs 490,17 ± 
374,24 vs 399,09 ± 300,33 mg, p = 0,01 e p 
= 0,03, respectivamente). Não se verificou 
qualquer diferença no controlo da PA, na 
HbA1c e na TFG. Durante o período de 
seguimento, não se verificou qualquer efeito 
adverso assim como qualquer alteração 
significativa do potássio sérico. Na nossa 
opinião, e à semelhança de outros autores, 
o Aliscireno revela-se um fármaco valioso 
e seguro na abordagem terapêutica da 
hipertensão e da proteinúria em doentes 
Diabéticos tipo 2 com nefropatia. O seu 
papel na progressão da DRC ainda não está 
devidamente esclarecido.
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INTRoDuçÃo
A hipertensão arterial (HTA) em indivídu-
os com Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) é 
um factor de risco para o desenvolvimento 
de complicações micro e macro vasculares. 
A monitorização ambulatória da pressão 
arterial (MAPA) permite a obtenção de 
um perfil tensional mais fidedigno, pois 
reflecte a resposta do indivíduo aos eventos 
do quotidiano, correlacionando-se melhor 
com as lesões de órgãos alvo e morbilidade 
cardiovascular, do que a avaliação isolada 
das tensões arteriais (TA).

obJeCTIvos
Avaliação das alterações do perfil tensional 
na MAPA em adultos jovens com DM1 
com evolução doença ≥ 2 anos, seguidos na 
Consulta de Diabetologia de um hospital 
distrital. Avaliar a associação entre TA, 
controle metabólico, duração da doença e 
presença de microalbuminúria.

NC- (n=104) NC+ (n=242) p
Características gerais

Idade, anos 66.96±12.12 72.08±11.94 <0.001
Diabetes mellitus, % 33.1 49.0 0.005

Doença renal crónica, % 12.4 47.1 0.001
Insuficiência cardíaca (IC), % 11.2 22.2 0.008

IC de novo (KK≥2), % 16.9 38.5 <0.001
variáveis à admissão

score de Grace m intra-hospitalar 134.63±35.1 163.80±49.00 <0.001
ureia, mmol/L 8.00±4.12 11.02±6.81 <0.001

Creatinina, umol/L 93.46±39.06 153.99±152.83 0.001
eDFG (mDRD), mL/min/1.73m2 76.19±58.06 26.45±30.68 <0.001

NT-pro-bNP, pg/mL 3443.17±10544.6 10459.83±20735.80 0.003
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mATeRIAL e méToDos
Foram avaliados sexo, idade, tempo de 
evolução da doença, TA na consulta e con-
trolo metabólico. Realizado MAPA e pesquisa 
de microalbumina a todos os indivíduos.

ResuLTADos
Foram estudados 25 pacientes (10 do sexo 
masculino e 15 do sexo feminino), com 
idade média de 33 anos e duração média da 
doença de 9,9 anos. A avaliação de TA em 
consulta revelou HTA em 10 casos, enquanto 
que a MAPA revelou HTA em 12 casos. Os 
pacientes com alterações na MAPA apresen-
taram um pior controlo metabólico e maior 
tempo de evolução da doença, havendo 
significância estastística na correlação destas 
variáveis.

CoNCLusões
O nosso estudo sugere que a MAPA pode 
ser utilizada como uma ferramenta para 
diagnosticar precocemente os indivíduos em 
risco de desenvolver complicações vasculares.
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INTRoDuçÃo
A presença de hipertensão arterial (HTA) con-
duz, numa percentagem significativa de doentes 
(D), a lesão renal com aparecimento de insu-
ficiência renal crónica. A patologia renal crónica 
encontra-se associada à doença coronária (DC) 
e a uma maior gravidade na sua apresentação 
por síndroma coronária aguda (SCA). 

obJeCTIvo
Relacionar a presença de disfunção renal 
avaliada pela taxa de filtração glomerular 
estimada (TFG) com o perfil clínico e an-
giográfico em D hipertensos admitidos por 
SCA e submetidos a coronariografia. 

PoPuLAçÃo e méToDos
Dos 341 D admitidos por SCA numa Uni-
dade de Cuidados Intensivos e submetidos 
a coronariografia num período de 15 meses 
foram estudados, retrospectivamente, 239 D 
hipertensos. Registaram-se as variáveis de-
mográficas (sexo e idade), os factores de risco 
cardiovascular (FRCV), a forma de apresen-
tação clínica do SCA, a fracção de ejecção do 
ventrículo esquerdo (FEVE), o diagnóstico 
de DC significativa (estenose ≥ 50% do tron-
co comum e /ou ≥ 70% de pelo menos um 
vaso), o número de vasos e sua localização 
angiográfica. A presença de disfunção renal 
foi avaliada pela taxa de filtração glome-
rular estimada (TFG). Compararam-se dois 
subgrupos de D hipertensos de acordo com a 
TFG: ≥ 60 mL/min e < 60 mL/min. 

ResuLTADos
Dos 239 D, 171 (71,5%) apresentavam TFG 
≥ 60 mL/min e 68 (28,5%) TFG < 60 mL/
min. Os D hipertensos com TFG < 60 mL/
min eram mais frequentemente do sexo mas-
culino (61,8 vs 40,9%; p=0,006), mais idosos 
(74,7± 8,42 vs 65,6 ± 11,35 anos; p=0,0001), 
com maior prevalência de dislipidemia (48,5 
vs 32,7%; p= 0,03) e de antecedentes pessoais 
de enfarte agudo de miocárdio (EAM) (23,5 
vs 11,7%; p = 0,03). O subgrupo de D hiper-
tensos com TFG ≥ 60 mL/min apresentava 
maior prevalência de obesidade (8,1 vs 4,4%; 
p= 0,01). A apresentação de EAM sem 
elevação do segmento ST foi mais frequente 
nos D hipertensos com TFG < 60 mL/min 
(61,8 vs 39,2%; p= 0,03). Não se verificaram 
diferenças estatisticamente significativas 
nos restantes FRCV e na função ventricu-
lar. Os D hipertensos com TFG < 60 mL/
min apresentavam maior prevalência de DC 
de 2 (32,3 vs 15,8%; p= 0,007) e de 3 vasos 
(25,0 vs 11,7%; p= 0,02), não se registando 
diferenças com significado estatístico quanto 
à localização angiográfica da DC nos dois 
subgrupos de D. 

CoNCLusões
Os D hipertensos com disfunção renal com 
SCA são mais idosos e com maior prevalên-
cia de dislipidemia. A disfunção renal em D 
hipertensos parece relacionar-se com uma 
maior complexidade das lesões coronárias, 
nomeadamente com doença multivaso.
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obJeCTIvo
Comparar o risco cardiovascular a 10 anos, 
de acordo com as equações de Framingham 
e Systematic Coronary Risk Evaluation 
(SCORE), entre doentes hipertensos serone-
gativos (HTN) e seropositivos não-hiperten-
sos (HIV), durante um período de 3 anos.

méToDos
Estudo retrospectivo, longitudinal. Seleccio-
nados os doentes seguidos nas Consultas de 
Hipertensão e Imunodeficiência do Hospital 
de São José com idades compreendidas entre 
21-50 anos. Os critérios de exclusão foram: 
diagnóstico prévio de diabetes ou intolerância 
à glicose, terapêutica anti-lipidémica na altura 
da inclusão, diagnóstico prévio de hipertensão 
arterial no grupo de doentes seropositivos, in-
feccção pelo HIV-2, terapêutica antiretroviral 
prévia. O grupo de doentes seropositivos foi 
ainda dividido em dois sub-grupos de acordo 
com a presença de critérios para início de 
terapêutica antiretroviral (TARV). 
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Apenas incluídos os doentes sob terapêutica 
com TDF, FTC e EFV. Avaliadas as seguintes 
variáveis: idade, género, raça, altura, peso, 
pressão arterial, medicação, status tabágico, co-
lesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, ácido 
úrico, contagem de linfócitos T CD4+, carga 
viral do HIV-1 e serologias para HBV e HCV.

ResuLTADos
De um total de 66 doentes, 33 eram hiper-
tensos seronegativos e 33 seropositivos 
normotensos. Destes últimos, 13 apresen-
tavam critérios para iniciar TARV e 20 não 
apresentavam. As características basais dos 3 
grupos mostraram-se muito semelhantes, com 
excepção dos triglicéridos, mais elevados no 
grupo de HTN (p=0,049). Ao fim dos 3 anos, 
ambos os grupos (HTN e HIV) apresen-
taram elevações significativas da glicémia 
em jejum (p<0,001 para HTN; p=0,024 para 
HIV+) e dislipidémia, embora sem diferen-
ças quando comparados (p=0,602 e p=0,228, 
respectivamente); aumento da incidência de 
hipertensão no grupo HIV (p=0,025 – sem 
TARV; p=0,034 - com TARV), sem diferen-
ças quando comparados; verificada correlação 
entre carga viral do HIV-1 e colesterol total e 
colesterol HDL (p=0,044 e p=0,006); elevação 
do risco cardiovascular a 10 anos de acordo 
com a equação de Framingham em todos os 
grupos e sub-grupos (p=0,001; p=0,009), e 
com a equação do SCORE no grupo HIV 
(p=0,011). Contudo, não se observou diferença 
estatisticamente significativa relativamente 
ao aumento do risco cardiovascular entre os 
grupos HTN e HIV.

CoNCLusÃo
O risco cardiovascular a 10 anos parece ser 
semelhante nos doentes hipertensos seronega-
tivos e seropositivos normotensos. De realçar 
o aumento da incidência dos diagnósticos de 
perturbações da glicémia em jejum e dislipi-
démia, nos dois grupos, e de hipertensão arte-
rial no grupo de doentes seropositivos. Assim, 
os doentes seropositivos devem ser considera-
dos como apresentando um risco cardiovascu-
lar aumentado, pelo que a prática médica deve 
enfatizar maior agressividade no diagnóstico 
precoce e no tratamento dos factores de risco 
cardiovascular modificáveis.

ID Resumo: 59

CoNHeCImeNTo Dos FAC-
ToRes De RIsCo e sINAIs De 
ALARme Do ACIDeNTe vAsCu-
LAR CeRebRAL PeLos DoeN-
Tes HIPeRTeNsos

Data do Resumo: 20101215
Autores: s. Duque, P. Freitas, L. Fernandes, 
m. Pinto, v. batalha, L.Campos
Nome: s. Duque
Instituição: serviço de medicina 4, Hospital 
de são Francisco Xavier, Centro Hospitalar de 
Lisboa ocidental
email: aifosbd@sapo.pt

INTRoDuçÃo
A Hipertensão Arterial (HTA) é o factor de 
risco mais importante para o Acidente Vascu-
lar Cerebral (AVC). Cerca de 2/3 da doença 
cerebrovascular são atribuídos ao mau controlo 
da HTA. Dado o elevado risco de doentes 
hipertensos terem um AVC estes deveriam 
estar bem informados acerca do papel da HTA 
e de outros factores de risco (FR) na doença 
cerebrovascular, devendo também conhecer 
os sinais de alarme (SA) e a atitude correcta 
perante a suspeita de um AVC.

obJeCTIvos
Identificação do grau de conhecimento dos 
FR e SA do AVC por doentes hipertensos.

méToDo
Entrevista a doentes seleccionados aleatoria-
mente na sala de espera da consulta externa de 
um Hospital Central. Caracterização clínica 
e sociodemográfica e questionário sobre FR e 
SA do AVC. Comparação entre hipertensos 
(grupo A) e não hipertensos (grupo B). 

ResuLTADos
Incluídos 100 doentes, sendo 66 hiperten-
sos (A), com idêntica distribuição de sexos 
e idade média de 64,4 anos (vs 53 anos no 
grupo B). Além da HTA, 85% dos doentes 
hipertensos apresentava 3 ou mais FR, sendo 
os mais prevalentes o excesso ponderal/
obesidade (71% vs 54,5%), a dislipidémia 
(68% vs 21%), o stress (62%) e o sedenta-
rismo (61%). 58% dos hipertensos reco-

nhece espontaneamente a HTA como sendo 
um factor de risco para o AVC (vs 50%). 
Dos restantes FR considerados, 66% dos 
hipertensos identifica espontaneamente entre 
1 a 3 FR, nomeadamente a dislipidémia 
(58%), o stress (29%) e o excesso de peso/
obesidade (26%). Dos 8 SA questionados, 
62% dos hipertensos identifica espontanea-
mente ou reconhece os 8 SA, nomeadamente 
a parésia facial (100%), a disartria (97%) e a 
hemiparésia (95%); contudo, apenas 11% dos 
hipertensos identifica espontânea e simulta-
neamente estes 3 SA (vs 6%). Relativamente 
à atitude perante a suspeita de AVC, 95,5% 
dos hipertensos procuraria cuidados médicos 
imediatamente e destes 79% activaria o 112 e 
18% recorreria à Urgência Hospitalar. 

DIsCussÃo
O conhecimento dos doentes hipertensos 
acerca dos FR e SA do AVC, apesar de 
ligeiramente superior ao dos indivíduos não 
hipertensos, é insuficiente. Apenas 58% dos 
doentes identifica a HTA como factor de 
risco para o AVC e apenas 11% identifica 
espontaneamente os 3 principais SA, po-
dendo condicionar uma maior dificuldade na 
identificação da ocorrência do AVC e com-
prometer o tratamento adequado atempado, 
nomeadamente a trombólise.
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INTRoDuçÃo
A gestação (G) condiciona alterações cardio-
vasculares (CV) que se iniciam pouco tempo 
depois da concepção, podendo evidenciar 
patologia cardíaca (PC) prévia desconhecida. 
Apesar de na maioria dos casos serem tran-
sitórias, algumas grávidas (Gv) desenvolvem 
patologia que persiste após o parto (P), com 
implicações prognósticas. Desta forma, pela 
especificidade destas alterações, torna-se im-
perioso o seguimento em consulta dirigida e 
multidisciplinar. O planeamento da gravidez 
é também importante. Surge assim a consulta 
para seguimento de mulheres com PC em 
fase de pré-concepção, G e puerpério.

obJeCTIvos
Caracterização e seguimento de Gv e 
puérperas (Pp) referenciadas à consulta de 
cardiologia.

méToDos
Estudaram-se prospectivamente Gv refe-
renciadas a consulta de Cardiologia (CC), 
durante um ano (Dez/2009-Dez/2010). 
A maioria das utentes (U) mantinha segui-
mento em consulta de Obstetrícia e algumas 
de Diabetes (D) e Cardiologia Pediátrica. 
Em todas as consultas pré e pós P, foi efec-
tuada avaliação clínica e electrocardiográfica, 
enquanto o ecocardiograma transtorácico 
(EcoTT), foi realizado durante a G e 6 se-
manas (S) pós-P. Registaram-se parâmetros 
demográficos, antecedentes CV e medicação 
prévia. Todas as U foram reavaliadas durante 
um período de follow-up (FU) mínimo de 3 
meses pós-P.

ResuLTADos
Incluímos 32 Gv, m=31,1±4,89 anos. O 
tempo médio da G na referenciação foi de 
22,7±8 S. Os motivos mais frequentes de 
referenciação foram: hipertensão arterial 
(HTA) 55,2%, 12,5% gestacional e 87,5% 
crónica; D gestacional 13,8% e disrritmias 
12,5% - 2 taquicardias supraventriculares, 
1 bloqueio auriculoventricular completo 
intermitente e 1 taquicardia ventricular não 
sustida. Tinham mais de 1 factor de risco 
CV (HTA, D e dislipidemia) 18,5% U.3 U 
tinham também PC estrutural conhecida - 
prolapso mitral, miocardiopatia hipertrófica e 

cardiopatia congénita – hipertensão pulmo-
nar grupo I (HTPI). Apenas 1 U apresentava 
disfunção cardíaca, clinicamente e no EcoTT 
(fracção de ejecção por Simpson biplano 
– 38%). Em 81,5% Gv, o P foi de termo 
(42,3% por cesariana). A U com HTPI, 
foi internada em cuidados intensivos por 
agudização da HTP no pós-P. Durante a G e 
FU não ocorreram complicações fetais ou do 
recém-nascido, nem eventos CV relevantes 
nas Gv e Pp.

CoNCLusÃo
Apesar do pequeno número de casos referen-
ciados, a abordagem multidisciplinar das Gv 
com PC em consulta dirigida, proporcionou 
um melhor FU das U, sem evidência até à 
data de complicações relevantes.
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INTRoDuçÃo
A Diabetes Mellitus (DM) assume-se, 
actualmente, como uma epidemia à escala 
mundial. A adopção de políticas preventivas 
adaptadas às populações em maior risco 
poderá desempenhar um papel fundamental 
no seu combate. Nesta perspectiva, a escala 
QDScore surgiu como o primeiro modelo 
para estimar o risco de DM a 10 anos. 

obJeCTIvo
Determinar a incidência de DM a 10 anos, 
aplicando o QDScore em doentes com 
Síndrome Coronário Agudo (SCA) e sem 
história prévia de DM e identificar qual o 
perfil clínico dos doentes em maior risco.  

PoPuLAçÃo e méToDos
Consultadas as bases de dados, do nosso 
centro, dos doentes submetidos a coro-
nariografia nos últimos 15 meses por SCA. 
Seleccionaram-se todos os doentes com 
idades entre os 25 e os 79 anos e sem história 
prévia de DM, perfazendo um total de 180 
doentes (idade média: 62,1 ± 11,7 anos; sexo 
masculino: 77,8%). Comparou-se o perfil 
clínico e o valor da pressão arterial, medida 
invasivamente no decurso da coronariografia, 
entre 2 sub-grupos: Grupo 1 – doentes com 
risco de desenvolverem DM<10% (n=60) e o 
Grupo 2 – doentes com risco de desenvol- 
verem DM ≥ 20% (N=45). 

ResuLTADos
Pela aplicação do QDScore a incidência de 
DM a 10 anos na nossa população é de 14,9 
± 9,8%. Os doentes do grupo 2 apresenta-
vam idade superior à dos doentes do grupo 
1 (63,6 ± 9,2 vs 57,1 ± 13,2 anos, p=0,006), 
não registando diferenças estatiscamente 
significativas na distribuição por sexos. 
Comparativamente aos doentes do grupo 1, 
os doentes com maior risco de desenvolve-
rem DM (grupo 2) apresentaram maior 
prevalência de Hipertensão Arterial (84,4% 
vs 21,7%, p=0,001), de dislipidémia (51,1% 
vs 25%, p=0,01), de obesidade (57,7% vs 
3,3%) e menor prevalência de antecedentes 
familiares de doença coronária (0,0% vs 
11,7%, p=0,04). Não se verificaram diferenças 
estatisticamente significativas no que respeita 
à presença de hábitos tabágicos. Em relação 
à pressão arterial (PA) medida invasiva-
mente, os doentes do grupo 2 apresentaram 
valores de PA diastólica mais elevados (79,4 
± 12,6 vs 70,3 ± 13,4 mmHg, 0,0001) e de 
PA sistólica tendencialmente mais eleva-
dos (137,6 ± 21,2 vs 128,7 ± 25,6 mmHg, 
p=0,06) que os do grupo 1. 

CoNCLusões
A incidência prevista de DM a 10 anos 
em doentes com SCA é de cerca de 15%. 
São necessárias medidas preventivas mais 
intensas para os doentes obesos, com hiper-
tensão arterial e dislipidémia. A aplicação do 
QDScore pode ser uma ferramenta útil na 
prática clínica para informar os doentes de 
qual o seu risco de desenvolverem DM.
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Resumo
A arterite de Takayasu é uma vascultite 
crónica de etiologia desconhecida. As mu-
lheres são afectadas em 80 a 90% dos casos, 
manifestando-se a doença normalmente 
entre os 10 e os 40 anos. Apresenta uma 
distribuição mundial, com grande prevalência 
nos asiáticos. A incidência é de 1 a 3 novos 
casos por ano por milhão de habitantes nos 
Estados Unidos da América e na Europa.
Os autores apresentam um caso clínico 
de uma mulher caucasiana, de 26 anos de 
idade, com história de hipertensão arterial 
sintomática, que motivou muitas idas ao 
Serviço de Urgência do Hospital local.
Antecedentes Pessoais e familiares: ta-
bagismo (20 cigarros por dia, durante 10 
anos), a mãe faleceu com 40 anos, devido a 
acidente vascular cerebral.
A doente foi internada no Serviço de Me-
dicina Interna, para controlo da hiperten-
são e estudo etiológico. O exame objec-
tivo não revelou alterações. Apresentava 
insuficiência renal moderada (depuração 
de creatinina de 60 mL/min) e alterações 
inespecíficas da repolarização no electro-
cardiograma. Os valores de pressão arterial 
foram controlados com sucesso utilizando 
amlodipina 5 mg por dia. Teve alta, refe-
renciada à consulta de Medicina Interna, 
onde foi seguida e reavaliada regularmente.
Dois anos depois, iniciou queixas de 
cefaleias e alterações visuais; a pressão ar-
terial era inmensurável no braço esquerdo, 
sem pulso radial, braquial ou carotídeo 
palpáveis à esquerda. Foi imediatamente 
submetida a angiografia do arco aórtico, 

que revelou oclusão completa das arté-
rias carótida, subclávia, braquial e renal 
esquerdas. Foi seguidamente submetida 
a cirurgia vascular, com colocação de 
bypass carotídeo e subclávio. Nesse 
momento, iniciou terapêutica com 
prednisolona oral e ciclofosfamida. 
Ficou clinicamente estável. Todavia, 
uma segunda angiografia, realizada um 
ano depois, revelou estenose parcial do 
bypass. O electrocardiograma revelou 
ondas Q no território inferior. Actual-
mente, a doente tem uma vida activa, 
estando assintomática, medicada com 
micofenolato de mofetil 2g por dia, 
amlodipina e ticlopidina 500mg por 
dia.
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obJeCTIvo
Existe ainda controvérsia em relação à 
associação entre a exposição ocupacional 
ao ruído e o aumento da pressão arterial. 
O objectivo dos autores foi identificar e 
analisar estudos que avaliassem o efeito 
da exposição ocupacional ao ruído na 
pressão arterial. 

méToDos
Foi realizada uma revisão sistemática 
dos estudos que avaliaram a associação 
entre exposição ocupacional ao ruído e 
hipertensão arterial, realizados em adul-
tos, publicados entre 1985 e 2010 em 
Inglês, Francês, Espanhol ou Português 
na MEDLINE, EMBASE e Scopus. 

ResuLTADos
A maior parte dos estudos analisados 
eram transversais (67%), foram realizados 
numa grande variedade de indústrias, 
a maioria em homens adultos jovens. 
A medição da exposição ao ruído e da 
pressão arterial foi realizada através de 
diferentes métodos e a avaliação das 
variáveis de confundimento ou modifi-
cadoras do efeito não foi efectuada de 
forma estandardizada. Globalmente foi 
observada uma associação positiva entre a 
exposição ocupacional ao ruído e a hiper-
tensão arterial (resultados de uma meta-
análise: RR sumário 5 dB(A)=1,14, IC 
95%: 1,01-1,29); com uma estimativa de 
aumento de 0,51 (0,01-1,00) mmHg por 
5 dB(A) para a pressão arterial sistólica. 

CoNCLusões
Apesar de, na maioria dos estudos, ter 
sido observada uma associação positiva 
entre a exposição ao ruído e um aumento 
da pressão arterial, as limitações dos estu-
dos, nomeadamente o desenho transversal 
e a falta de uniformização dos métodos 
de avaliação da exposição e da resposta, 
reforçam a necessidade de realizar estudos 
longitudinais com rigor no seu desenho e 
condução, com vista a esclarecer de forma 
mais definitiva a associação em estudo e a 
defender a sua natureza causal. 
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INTRoDuçÃo
O feocromocitoma é uma neoplasia rara, 
produtora de catecolaminas, cuja origem 
mais frequente é a medula supra-renal. 
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Apesar de ter sintomatologia característica 
(cefaleias, palpitações e hipersudorese acompan-
hadas de hipertensão arterial) tem um amplo 
espectro de apresentações clínicas, muitas vezes 
enganadoras. 

CAso CLÍNICo
Doente do sexo feminino, 77 anos, enviada ao 
serviço de urgência por crises (3-4 por dia) de dor 
precordial em repouso, com duração de cerca de 
10 minutos, com irradiação para a região cervical. 
A doente tinha já vários episódios no SU pelas 
mesmas queixas e encontrava-se em seguimento 
em consulta de Cardiologia há 2 anos com o 
diagnóstico de angina instável. Fez vários exames 
complementares de diagnóstico, inclusivamente 
cateterismo que não confirmou doença coronária. 
À entrada estava normotensa (120/60mmHg), 
eupneica, apirética, sem alterações à auscultação 
cardiopulmonar. Apresentou vários paroxismos 
de dor precordial que se conseguiram associar a 
picos hipertensivos (sistólicas de 240mmHg) e 
que duraram menos de 5 minutos. Por suspeita 
de feocromocitoma é internada para estudo. Os 
doseamentos de ácido vanilmandélico e metane-
frinas na urina estavam aumentados (12.7mg/24h 
e 578mg/24h respectivamente). O restante estudo 
analítico não revelou alterações. A TAC abdomi-
nal revelou lesão expansiva em topografia corres-
pondente à supra-renal direita com 6cm de maior 
diâmetro compatível com feocromocitoma. A cin-
tigrafia com 123I-MIBG não revelou alterações. 
Ao 7º dia de internamento iniciou bloqueio alfa 
com fenoxibenzamina, tendo ficado assintomática 
quando se atingiu a dose de 70mg. Fez exérese da 
lesão, que decorreu sem complicações. O resultado 
histológico veio corroborar o diagnóstico de 
feocromocitoma. Em consultas de seguimento a 
doente nega novos paroxismos de dor.

CoNCLusÃo
O feocromocitoma pode ter formas de 
apresentação muito variáveis o que leva a 
atraso do diagnóstico. Os eventos cardiovas-
culares potencialmente fatais causados por 
esta neoplasia justificam a importância de 
um diagnóstico célere e de uma abordagem 
terapêutica eficaz no controlo sintomático e 
na prevenção de complicações. O potencial 
de cura desta neoplasia, se diagnosticada e 
tratada atempadamente, é enorme mas, nos 
casos em que se constata invasão tumoral ou 

metastização, o prognóstico é bastante mais 
reservado.
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INTRoDuçÃo
O hiperparatiroidismo primário (HPTP) é uma 
doença metabólica secundária à secreção aumen-
tada da hormona paratiroideia por um adenoma 
(81%), hiperplasia (15%) ou carcinoma das 
glândulas paratiroides (4%). Em estudos inter-
nacionais, estima-se uma incidência anual de 25 
a 30 novos casos por 100.000 habitantes. Ocorre 
sobretudo nas mulheres em idade pós menopausa 
e 80% dos casos são assintomáticos. 

obJeCTIvo
Identificação dos casos de HPTP numa popu-
lação, com avaliação epidemiológica, clínica e 
laboratorial. 

mATeRIAL e méToDos
Realizou-se um estudo retrospectivo, com 
colheita da informação clínica e laborato-
rial, de todos os doentes (dts) admitidos num 
centro hospitalar (CH) com o diagnóstico de 
HPTP nos últimos 10 anos. De acordo com os 
resultados dos censos do Instituto Nacional de 
Estatística (INE) 2001, calculou-se a incidência 
de HPTP em relação à população geral a cargo 
dum CH, no mesmo período de tempo. 

ResuLTADos
Numa população de 211.004, foram diagnostica-
dos 7 casos de HPTP (2 homens e 5 mulheres), 
idade mediana de 62 anos [42-80 anos]. 71% 
foram diagnosticados na consulta de Nefrologia, 
onde mantém seguimento por hipertensão arte-
rial (HTA)  e/ou disfunção renal. Na altura do 
diagnóstico 6 dts tinham hipercalcemia (Ca 13,2 
± 2,2 mg/dl), 5 dts HTA (TAS 145±10,0mmHg; 

TAD77±8,82mmHg) e 4 dts insuficiência renal 
crónica. A mediana da hormona paratiróide 
(PTHi) foi de 1466 pg/ml[260-3100]. Na ad-
missão hospitalar, 4 dts estavam medicados com 
2 ou mais anti-hipertensores, na dose máxima 
eficaz.
Salienta-se o facto de um doente ter man-
tido hipercalcemia grave com necessidade de 
terapêutica com bifosfonatos, tendo-lhe sido 
diagnosticada glândula ectópica de localização 
mediastínica após estudo exaustivo.
Todos os dts foram submetidos a paratiroidecto-
mia, 5 dts à forma parcial e 2 dts à forma total. 
O diagnóstico histológico mais frequente foi o 
adenoma.
Durante o follow-up de 60 meses [8,7-104,4me-
ses] após a cirurgia, verificou-se que 5 dts se man-
tiveram normocalcémicos, com PTH media-na de 
43,5 pg/ml [27-300pg/ml] e hipertensão contro-
lada com menor número e/ou dose de anti-hiper-
tensores. Um doente apesar de valores normais de 
calcemia evoluiu  para insuficiência renal crónica 
terminal com necessidade de Hemodiálise. 

CoNCLusões
Na nossa população, verifica-se que a incidência 
de HPTP é inferior à descrita noutros estudos 
mas mantém-se o predomínio do sexo feminino e 
a elevada prevalência de hipercalcemia e HTA. 
Pensa-se que é fundamental a suspeição clínica 
de HPTP no estudo da HTA, de forma a evitar o 
diagnóstico tardio, quando muitas vezes já existe 
doença renal e hipercalcemia sintomática.
A avaliação laboratorial do cálcio sérico em 
doentes com HTA, poderá facilitar o diagnóstico 
precoce de HPTP, em que a terapêutica cirúrgica 
atempada é muitas vezes curativa. 
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Resumo:
Quando nós reportamos à literatura, a estenose 
da artéria renal é a causa mais comum de Hiper-
tensão Arterial secundária. Potencialmente 
tratável, encontra-se muitas vezes associada a 
arteriosclerose e a displasia fibromuscular. 
Os autores apresentam caso clínico de mulher, 34 
anos, caucasiana, sem história pregressa de Hi-
pertensão Arterial (HTA) ou outros anteceden-
tes pessoais/familiares relevantes, salvo utilização 
regular de contraceptivo oral, interrompida no 
entretanto. 
Após três episódios de crise hipertensiva, diag-
nosticados em ambiente de Urgência, num curto 
espaço de tempo, foi referenciada a Consulta es-
pecializada para despiste de etiologia secundária. 
Aspectos de ordem clínico-laboratorial, tais 
como idade, sexo, ausência de história familiar, 
elevação súbita/difícil controlo de pressão arterial 
(impondo terapêutica combinada tripla), a par de 
hiperreninémia, fortaleceram o grau de suspeição 
quanto a eventual doença renovascular. Desta 
feita, e mesmo perante ausência de anomalias 
na ecografia renal/suprarenal, decidiu-se pela 
realização de Angiotomografia Computorizada, 
que revelou:”...assimetria renal nítida, quer por 
menor volume do rim direito, quer por hipo-
impregnação, em tempos arteriais e venosos, 
com índice parenquimatoso uniformemente 
diminuído; significativa estenose segmentar e 
morfologia francamente irregular da artéria renal 
direita;dilatação fusiforme pós-estenótica, apre-
sentando o ostium arterial direito e o segmento 
proximal morfologia e calibre normas, aspectos 
sugestivos de displasia...” 
Nestas circunstâncias, ponderados risco/benefício 
e pesadas possíveis complicações, a doente foi 
submetida a angioplastia com colocação de stent, 
sem qualquer registo de incidentes peri ou pós-
operatórios. Após cirurgia, apenas sob antiagre-
gação plaquetária, assistiu-se à normalização dos 
valores de pressão arterial.
Com este caso clínico os autores alertam e des-
pertam a comunidade médica para um universo 
de patologias raras, causadoras de HTA, realçan-
do a importância de as identificar precocemente, 
numa perspectiva que transcende o “cientismo” 
do diagnóstico ou o “simplismo” da cura, e visa, 
sobretudo, modificar o prognóstico destas formas 
particulares de doença hipertensiva.
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Resumo:
A lipodistrofia é um dos conhecidos efeitos 
secundários dos regimes anti-retrovirais com 
inibidores da protease, inbidores da transcriptase 
reversa não nucleósidos e análogos da timi-
dina caracterizando-se por uma lipoatrofia 
periférica e lipohipertrofia central com au-
mento do perímetro abdominal, ginecomastia, 
fácies pletórico e buffalo hump. Os autores 
descrevem o caso de um homem de 68 anos, 
com diagnóstico de infecção VIH em 1989 
(transmissão sexual), tendo iniciado terapêutica 
com estavudina, em 2000 (por diminuição de 
CD4) constatando-se acumulação de gordura a 
nível cervicodorsal, admitindo-se lipodistrofia 
associada à terapêutica. Switch para abacavir/
lamivudina e efavirenz e submetido a Cirurgia 
Plástica em 2000 e 2002. Entre 2004 e 2008, 
suspensão programada da terapêutica, mantendo 
sempre contagem de CD4>500/mcL. Em Maio 
2005, já com diagnóstico de hipertensão arte-
rial e dislipidémia mista, enviado à consulta de 
Medicina Interna por aparente angor de esforço; 
ecocardiograma transtorácico sem alterações 
da cinética segmentar, prova de esforço com 
infraST em DII, III e V5-V6 mas cintigrafia de 
perfusão do miocárdio com baixa probabilidade 
para doença coronária funcionalmente signifi-
cativa. Avaliado em consulta de Hipertensão 
Arterial em Junho 2009 por hipertensão não 
controlada, medicado com nifedipina e captopril. 
Mantinha obesidade central com buffalo hump, 
facies pletórico e atrofia muscular das extremi-
dades, apesar das intervenções supramenciona-
das. TC abdómen mostrou imagem atribuível a 
nódulo de 12mm com características tomoden-
sitométricas sugestivas de adenoma da glân-
dula suprarrenal esquerda. Glicemias normais, 
cortisol urina 24h 527mcg/24h, cortisol sérico 
no limite superior do normal. Adrenalectomia 
esquerda em Novembro 2010 sem intercorrên-

cias. Exame anatomopatológico “compatível com 
hiperplasia supra-renal predominantemente da 
zona fasciculada”. Actualmente, medicado com 
regime anti-retroviral com efavirenz, abacavir/
lamivudina, lisinopril, nifedipina, mononitrato 
de isossorbido, pravastatina e hidrocortisona 
(em desmame). Perfil tensional mais controlado, 
hipertrigliceridémia ligeira (155mmol/L), carga 
viral indetectável e contagem de CD4 781 célu-
las/mcL. Admitiu-se lipodistrofia no contexto 
de síndroma de Cushing (com componente 
secundário a anti-retrovirais numa fase inicial) 
com hipertensão arterial associada. O facto da 
lipodistrofia associada à terapêutica com anti-
retrovirais ser frequente leva a que as alterações 
do morfotipo, em doentes com infecção VIH 
medicada, seja quase automaticamente atribuída 
aos fármacos; no entanto, e como este caso 
clínico pretende exemplificar, outras patolo-
gias (nomeadamente endócrinas) devem ser 
equacionadas sendo a hipertensão arterial um 
sinal de alerta para a realização de estudos mais 
aprofundados.
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INTRoDuçÃo 
Sendo a obesidade e a hipertensão arte-
rial factores de risco prevalentes nos países 
desenvolvidos, não é surpreendente que uma 
considerável parte da mortalidade nestes 
países seja devida a causas cardiovasculares. 
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Dados epidemiológicos suportam a existência 
de uma relação entre a obesidade e a hiperten-
são, e foi demonstrado que existe um correlação 
entre os valores do índice de massa corporal 
(IMC) e a pressão arterial sistólica e diastólica, 
mesmo dentro de valores de BMI considerados 
normais. 

meToDoLoGIA
Foram revistos os mecanismos frequentemente 
discutidos na literatura, e que podem contribuir 
para a subida dos valores de pressão arterial nos 
indivíduos obesos. 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 
“Hypertension”, “Obesity-related hypertension”, 
limitada a artigos publicados desde Janeiro de 
1980 até Dezembro de 2010, em língua inglesa 
e francesa.

ResuLTADos
A base fisiopatológica desta relação é complexa 
- e inclui vários factores cujos mecanismos vão 
sendo potenciados pelo aumento de peso, que 
actuam sinergicamente de forma a promover 
vasoconstrição e retenção de sódio e, em última 
instância, aumento da pressão arterial.
Entre os factores descritos incluem-se alte-
rações hemodinâmicas e renais, a activação 
neuro-humoral do sistema nervoso simpático e 
sistema renina-angiotensina e efeitos decor-
rentes do aumento ou alteração do tecido adi-
poso branco. Todos estes mecanismos, através 
de vias neuro-endócrinas diversas, e por vezes 
comuns, contribuem para o aumento dos valores 
da pressão arterial concomitante ao aumento da 
massa corporal.

CoNCLusÃo
A compreensão destes mecanismos reveste-se 
de uma grande importância clínica, uma vez que 
permite a abertura a novas potenciais opções 
farmacológicas e a uma melhor adequação 
das estratégias terapêuticas a estes doentes, de 
forma a atingir um melhor controlo da pressão 
arterial e dos seus efeitos na morbi-mortalidade 
cardiovasculares. 
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Resumo
A Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono 
é reconhecida como um factor de risco inde-
pendente para a Hipertensão Arterial (HTA). 
Sendo muito prevalente no contexto da patologia 
cardiovascular, é muitas vezes subdiagnosticada. 
A SAOS deverá ser convenientemente excluída 
no doente Hipertenso refractário (em particu-
lar no obeso, com patologia do sono conhecida 
ou suspeita, padrão não dipper, predomínio 
diastólico e nocturno) como potencial causa 
secundária de HTA. Vários estudos têm demons-
trado que o tratamento dirigido para a SAOS 
(CPAP- contínuos positive airway pressure) tem 
contribuído para o controlo da pressão arterial, 
sobretudo nos doentes com HTA severa e refrac-
tários, com significância clara em termos de risco 
cardiovascular global. A propósito de um caso 
clínico singular de HTA secundária a SAOS os 
autores pretendem fazer uma breve revisão da 
temática.
Caso clínico em sumário: Homem de 60 anos 
de idade, fumador, obeso (IMC 32), Hipertenso 
(classe 3) há vários anos e evidência de microal-
buminúria. Referenciado a consulta de HTA-
Medicina por Hipertensão arterial refractária (» 
4classes farmacológica incluindo diurético). Por 
suspeita clínica e após exclusão de outras poten-
ciais causas de HTA secundária, foram solicita-
dos meios complementares de diagnóstico em 
conformidade e consulta de Pneumologia. Após 
o diagnóstico de SAOS, iniciou CPAP. HTA 
normalizada após 3 semanas de terapêutica com 
CPAP. A relevância dada ao caso, prende-se com 
o facto do doente se encontrar presentemente 
medicado com apenas uma classe farmacológica 
anti-hipertensora, mantendo de forma sustenta-
da um excelente controlo tensional, evidenciando 
uma melhoria global do seu risco cardiovascular. 
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Resumo
A Hipertensão Arterial associada à Obesidade 
é hoje em dia uma entidade com relevância 
reconhecida. Vários estudos demonstram a 
relação directamente proporcional entre o ganho 
ponderal e o aumento da pressão arterial, com 
todas as complicações cardiovasculares a que 
essa relação está associada. Os autores preten-
dem apresentar um estudo de doentes com o 
diagnóstico de HTA com excesso ponderal/
obesos e não obesos seguidos numa consulta de 
HTA-Medicina (n= 55), avaliando-os em ter-
mos de prevalência de co-existência patológica, 
controlo tensional, lesão orgão alvo, necessidades 
terapêuticas, adesão terapêutica. Apesar de 
“magra”, a amostra vem confirmar as evidências 
conhecidas e referidas inicialmente e reforçar a 
necessidade da implementação de novas estraté-
gias, preventivas e /ou terapêuticas no combate a 
esta epidemia, a Obesidade.
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INTRoDuçÃo 
As doenças cardiovasculares são a primeira 
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causa de morte em todo o mundo. A prevalência 
de hipertensão arterial (HTA) em Portugal é 
42,1%, estando controlada em 11,2%. A baixa 
taxa de controlo faz supor um grande número 
de internamentos relacionados com este factor 
de risco cardiovascular. Este trabalho tem por 
objectivos caracterizar a população internada 
num Serviço de Medicina Interna (SMI) quanto 
à prevalência de HTA, sua relação com o motivo 
de internamento e terapêutica antihipertensora. 

méToDos 
Estudo retrospectivo observacional dos doentes 
internados num SMI de um hospital central 
entre Setembro e Novembro de 2010. Dados 
obtidos por revisão das notas de alta. 

ResuLTADos 
No período referido, estiveram internados 235 
doentes. Foram analisadas 228 notas de alta e 
excluídas 7, por falta de dados. A idade média 
foi de 73 anos. A prevalência de HTA foi 62%. 
23% dos internamentos foram por patologia as-
sociada à HTA. O diagnóstico de saída mais fre-
quente foi insuficiência cardíaca descompensada 
(ICC-33%), seguido de acidente vascular cerebral 
(AVC- 30%). Dos hipertensos, 33% tinham mais 
2 factores de risco cardiovascular, mais frequen-
temente dislipidémia - 37%. À admissão, 33% 
estavam medicados com 1 antihipertensor. Em 
60% dos hipertensos a terapêutica antihiperten-
sora foi alterada: mudança na classe farma-
cológica ou início de associação fixa (AF) - 45%; 
alteração do número de classes antihipertensoras 
- 55%. Destes, 74% tiveram incremento terapêu-
tico. Os diuréticos foram a classe mais prescrita 
(45% na admissão e 51% na alta), seguidos 
pelos inibidores da enzima de conversão da 
angiotensina (IECA) (36% na admissão e 49% 
na alta). A percentagem de doentes medicados 
com AF aumentou entre a admissão e a alta - 15 
para 22%. Os antagonistas dos canais de cálcio 
(ACC) foram a classe menos prescrita (15% na 
admissão e 19% na alta). 

DIsCussÃo 
A prevalência de HTA nesta série é maior que 
na população geral por ser uma população idosa 
com múltipla patologia. A doença cardiovas-
cular foi a principal causa de internamento. Os 
internamentos por ICC foram tão frequentes 
como por AVC, possivelmente pela existência 

de uma Unidade de AVC noutro sector. A 
baixa prevalência de múltiplos factores de risco 
cardiovasculare explica-se pela natureza retros-
pectiva do estudo e sub-notificação nas notas 
de alta. Os resultados referentes à terapêutica 
farmacológica salientam a importância do 
internamento na sua optimização. A grande uti-
lização de diuréticos e IECAS traduz a elevada 
prevalência de ICC e a herança do tempo em 
que os diuréticos eram primeira linha na HTA. 
O incremento de terapêutica faz supor casos 
de HTA não controlada. A baixa prescrição de 
ACC e AF merece uma reflexão: a prescrição de 
associações IECA/ARA com ACC provou ser 
benéfica na prevenção do AVC, a complicação 
mais prevalente em Portugal. Este trabalho 
realça a oportunidade que é o internamento para 
a alteração dos hábitos de prescrição, controlo e 
prevenção secundária na HTA. 
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INTRoDuçÃo
A hipertensão arterial (HTA) resistente é defini-
da actualmente como a pressão arterial (PA) que 
permanece elevada apesar do uso de três agentes 
anti-hipertensores de classes diferentes em doses 
optimizadas, sendo, idealmente, um deles um 
diurético, ou aquela controlada com o uso de 
quatro ou mais drogas. 

CAso CLÍNICo
Os autores descrevem um caso de uma mulher 
caucasiana de 45 anos, internada após consulta 
médica por quadro de picos hipertensivos 
(200/120mmHg, FC=99bpm, semelhante nos 
4 membros) associados a sudorese e cefaleia 
frontal. Tinha antecedentes conhecidos de HTA 

com 4 anos de evolução, de difícil controlo com 
cinco classes de fármacos anti-hipertensivos. 
Iniciadas a investigação para HTA secundária 
e a pesquisa de lesões de órgãos-alvo, foram 
solicitados os seguintes exames laboratoriais e 
de imagem: (1) hemograma, aldosterona, renina, 
provas de função tiroideia, todos sem alterações. 
(2) electrocardiograma com ritmo sinusal, com 
padrão de hipertrofia ventricular esquerda. (3) 
ecocardiograma com ventrículo esquerdo não 
dilatado com função sistólica global conser-
vada (4) MAPA com pressurometria docu-
mentando HTA sistólica e diastólica diurna 
e nocturna (PAS média=167mmHg e PAD 
média=112mmHg), não se registando descida 
nocturna dos valores da TA (padrão não Dip-
per). (5) A Ecografia Renal com Ecodoppler das 
Artérias Renais demonstrou possível estenose 
hemodinamicamente significativa no terço mé-
dio do trajecto da artéria renal direita, excluída 
em (6) Angio-RM, que demonstrou apenas 
variante anatómica da veia renal esquerda, retro-
aórtica. (7) A TC das supra-renais, abdominal 
e pélvico sem alterações. (8) Urina 24h com 
normetanefrina com 2,3x o valor superior do 
normal, com metanefrinas e cortisol dentro dos 
parâmetros da normalidade. (9) Polissonografia: 
relação apneia/hipopneia normal, roncos leves e 
despertares breves. Saturação da oxi-hemoglo-
bina normal; (10) Repetiu normetanefrinas com 
2.5x acima do limite superior e metanefrinas 
normais. (11) Apesar de TC sem alterações 
e metanefrinas negativas, optou-se por fazer 
cintigrafia 123-MIBG que não demonstrou 
alterações. Durante o internamento que durou 
cerca de um mês, fez-se o re-ajuste da terapêu-
tica anti-hipertensora, tendo na última semana 
de internamento estado com os valores de PAS 
persistentemente abaixo de 160mmHg (a maio-
ria delas abaixo de 140mmHg) e valor da PAD 
persistentemente abaixo de 100mmHg. 

CoNCLusÃo
Com este caso, os autores pretendem demons-
trar a existência de HTA resistente sem causa 
secundária diagnosticada. As hipóteses diag-
nósticas que se configuraram como prováveis 
foram as de estenose renal e de feocromocitoma, 
no entanto ambas foram excluídas. A propósito 
deste caso, revê-se o diagnóstico, as etiologias e 
o tratamento da HTA resistente.
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