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EDITORIAL
Com o intuito de se cumprir o compromisso 

de publicação de todas as comunicações 
apresentadas durante o último Congresso 
Português de Hipertensão este número da 

nossa Revista reservou um espaço mais amplo 
que o habitual para contemplar esse objectivo. 

O artigo de autoria da Dr.ª Emília Trigo 
e colabs., do Centro Hospitalar de Coim-

bra – Hospital dos Covões, faz uma revisão 
pormenorizada sobre feocromocitoma a 

propósito da apresentação clínica de um caso 
de hipertensão com suspeita de doença coro-

nária, em que se evidencia bem o papel fulcral 
do internista na abordagem sistematizada e 

rigorosa de situações diagnósticas complexas.
No artigo de opinião o Professor Massano 

Cardoso refere, de modo bem explícito e 
crítico, como a poluição atmosférica, em 

particular por partículas finas e ultra-finas, 
poderá influenciar a eclosão de patologia car-
diovascular e não apenas pulmonar, apelando 
para uma política ambiental com maior fisca-
lização, mais adequada legislação que deverá 

levar em conta, entre outros, os fenómenos 
epigenéticos, e que contribua para uma maior 

consciencialização das populações para este 
importante factor de risco.

Por fim publica-se um texto do Conselho 
Científico da Plataforma contra a Obesi-

dade da DGS que consideramos da maior 
importância pois propõe acções concretas 

de política de saúde para prevenir e tratar a 
“epidemia” de obesidade e todas as suas con-

sequências, em Portugal, referindo, nomeada-
mente, competir aos serviços públicos com-
bater o que chama “ambiente obesogénico” 
O 6º Congresso Português de Hipertensão 

realizar-se-á de 9 a 12 de Fevereiro em Vil-
amoura, como tem sido habitual, e contamos 

com a habitual adesão de todos os que se 
dedicam a esta patologia que esperamos 

se traduza num número elevado não só de 
inscrições mas, igualmente, de comunicações 

orais e posters. 
Fazemos votos para que o êxito seja, pelo 

menos, idêntico ao dos Congressos anteriores.

J. Braz Nogueira  

EDITORIAL
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RESUMO
O feocromocitoma é uma neoplasia rara, 
produtora de catecolaminas, cuja origem mais 
frequente é a medula supra-renal. Apesar 
da sintomatologia característica (cefaleias, 
palpitações e hipersudorese acompanhadas de 
hipertensão arterial) tem um amplo espectro de 
apresentações clínicas, muitas vezes enganadoras 
por serem sobreponíveis às encontradas noutras 
afecções muito mais frequentes como sejam as 
crises de ansiedade, pânico, hipertensão essencial 
ou doenças coronárias como o angor ou o enfarte 
agudo do miocárdio. 
Os autores descrevem o caso clínico de uma 
doente do sexo feminino com 77 anos de idade 
que recorre ao serviço de urgência por dor pre-
cordial, acompanhada de picos hipertensivos, ce-
faleias e sensação de morte eminente cujo estudo 
feito em seguimento anterior em cardiologia por 
suspeita de angor fora negativo. Após reavaliação 
em  internamento de medicina interna foi diag-
nosticada como tendo um feocromocitoma. 

SUMMARy
A pheochromocytoma is a rare neoplasm that 
produces catecholamines, whose origin is the 
most common adrenal medulla. Despite the 
characteristic symptoms (headache, palpitations 

and sweating accompanied by hypertension) has 
a broad spectrum of clinical presentations, often 
misleading because they are superimposable 
to those found in other disorders such as more 
frequent crises ansiety, panic, or essential hyper-
tension coronary heart disease such as angina or 
myocardial infarction.
The authors describe a case of a female patient 
with 77 years of age who uses the ER for chest 
pain, accompanied by hypertensive peaks, head-
aches and a feeling of impending death which 
follow previous study in cardiology for suspected 
angina was negative. After reassessment of inpa-
tient internal medicine was diagnosed as having 
a pheochromocytoma.

INTRODUçãO
Os tumores secretores de catecolaminas que têm 
origem nas células cromafins da medula supra-
renal e dos gânglios simpáticos são denominados 
feocromocitomas ou paragangliomas. Estes 
tumores são neoplasias raras, ocorrendo em 0,2% 
dos pacientes com HTA (1, 2). 
Trata-se de uma doença rara, presente em cerca de 
1-2/100.000 adultos, sem predileção por género 
ou raça, podendo afectar qualquer faixa etária mas 
nas formas esporádicas atinge preferencialmente as 
3ª e 5ª décadas e nas formas familiares ocorre uma 
década mais cedo. 
Estes tumores podem caracterizar-se pela chamada 
regra dos 10: 10% têm localização extra supra-renal 
(pescoço, mediastino, abdomen e pélvis); 10% são 
múltiplos ou bilaterais; 10% são malignos; 10% 
recorrem após ressecção cirúrgica; 10% ocorrem 
em crianças; 10% são familiares e 10% apresentam-
se como incidentalomas supra-renais. 
Cerca de 80-90% são casos esporádicos e em 
10% dos casos são familiares (feocromocitoma e o 
paraganglioma familiares). 
De entre os factores de risco ou condições associa-
das contam-se: a síndrome de Von Hippel-Lindau 
(associação de angiomas da retina, hemangioblas-
tomas cerebelares, quistos renais  e pancreáticos 
e adenomas quísticos do epididimo), a Neoplasia 
endócrina múltipla tipos IIA (associação de car-
cinoma medular da tiróide e hiperparatiroidismo 
primário) e IIB (associação de carcinoma medular 
da tiróide e neuromas mucosos), a neurofibroma-

tose tipo 1, a síndrome de Sturger-Weber,  a escle-
rose tuberosa, a ataxia teleangiectásica, a estenose 
da artéria renal e o síndrome de Carney.  
Com o desenvolvimento e fácil acesso a técnicas 
de imagem computorizadas são diagnosticados 
muitos pacientes assintomáticos pela descoberta de 
um incidentaloma. 
Quando o feocromocitoma se encontra relacio-
nado com a neoplasia endócrina múltipla tipo II  
os sintomas estão presentes em apenas metade dos 
pacientes e destes apenas um terço apresenta hiper-
tensão (14). Na sua associação com a doença de Von 
Hippel-Lindau a situação é parecida pois apenas 
35% dos pacientes apresentam sintomas e muitas 
vezes as catecolaminas encontram-se normais (15). 
Cerca de 10 % dos tumores secretores de cateco-
laminas são malignos (3, 17,18). Histologicamente e 
bioquimicamente são semelhantes aos benignos 
podendo no entanto metastizar o que pode ocorrer 
por vezes até 20 anos após a resseção (18,19). 
Os sintomas dos feocromocitomas são causa-
dos pela produção tumoral de catecolaminas 
(adrenalina e noradrenalina) e dopamina (3) as quais 
interagem com os respectivos receptores. Os re-
ceptores alfa-1-adrenérgicos provocam constrição 
arteriolar elevando a pressão arterial, os receptores 
alfa-2 diminuem a secreção de insulina pancreática 
de que resulta uma elevação dos níveis de glicose 
sérica, os beta-1 quando estimulados aumentam 
a frequência cardíaca e os beta-2 causam uma 
dilatação arteriolar e venosa e relaxamento do 
músculo liso traquebrônquico.  O ácido homova-
nilico e vanilmandélico são produtos metabólicos 
detectáveis na urina e cujo nível se correlaciona 
com o tamanho do tumor. 
Os pacientes com tumores que secretem apenas 
adrenalina podem apresentar hipotensão paroxís-
tica (12,13). 
Clinicamente, estes doentes apresentam hiper-
tensão arterial mantida em 50% dos casos e em 
aproximadamente 10% são mesmo normotensos (3,7,8). 
A tríade clássica de apresentação inclui cefaleia, 
palpitações e diaforese mas nem todos a apresen-
tam na altura do diagnóstico (4,5) e por outro lado 
aqueles  pacientes com hipertensão arterial essen-
cial podem também mimetizar estes sintomas (6), o 
que dificulta ainda mais o diagnóstico.  As cefaleias 
que podem ser moderadas ou severas ocorrem em 
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mais de 90% dos pacientes sintomáticos (8) e os 
suores generalizados estão presentes em 60 a 70% 
dos casos. 
As chamadas crises podem caracterizar-se pelos 
“5Ps”: Pressão (elevação súbita da pressão arterial; 
Pain (cefaleias, dor torácica ou abdominal); Perspi-
ração, Palpitação e Palidez. Outros sintomas adi-
cionais e frequentes são: dispneia, astenia, ataques 
de pânico (principalmente nos feocromocitomas 
produtores de adrenalina) (9) e menos frequen-
temente perda de peso, tremores, hipotensão or-
tostática, visão nebulosa, edema da papila, poliúria, 
polidipsia, nauseas, vómitos, obstipação, hiperglice-
mia, disfunção cardio-pulmonar com o início dos 
beta bloqueantes (10), miocardiopatia dilatada que 
reflecte o efeito tóxico das catecolaminas, flushing 
e raramente a existência de eritrocitose devido 
ao aumento da produção de eritropoietina (3, 11). 
Muitos feocromocitomas manifestam-se na altura 
da realização de alguns procedimentos ou cirurgias 
e também com a toma de inibidores da MAO e 
drogas que contêm tiramina. 
No exame físico para além da hipertensão arterial 
mantida ou paroxística (por vezes hipotensão) e da 
taquicardia podem verificar-se sinais neurológicos 
focais relacionados com acidente vascular cerebral 
transitório, febre, eritrocitose,   descompensação 
metabólica (hiperglicémia e hipercalcémia) ou 
cardíaca (cardiomiopatia), retinopatia e  manchas 
de cor “café com leite”. 
Em grande parte dos doentes com suspeita de feo-
cromocitoma o diagnóstico nunca chega a ser con-
firmado (21). Ele é realizado através do doseamento 
de metanefrinas e catecolaminas plasmáticas com 
o doente em repouso e do ácido vanilmandélico 
na urina de 24 horas. A pressão arterial tem de ser 
registada durante a colheita para o doseamento das 
catecolaminas já que o feocromocitoma não pode 
ser excluído no caso de os valores séricos serem 
normais e o doente se apresentar normotenso 
durante a colheita. 
Embora o doseamento das metanefrinas urinárias 
das 24h apresente uma  sensibilidade semelhante 
ao das metanefrinas séricas a sua especificidade é 
muito maior (22, 23). 
São várias as situações (cirurgia, acidente vascular 
cerebral, enfarte agudo do miocárdio, insuficiência 
cardíaca) e fármacos que podem interferir nos 
doseamentos laboratoriais das catecolaminas como 
sejam os antidepressivos triciclicos, metildopa, ini-
bidores da MAO, anfetaminas, cocaína, clonidina, 
etanol, levodopa ou o acetaminofeno. 

A localização e caracterização do tumor – único 
ou múltiplo, supra ou extra-supra-renal, benigno 
ou maligno, isolado ou presente no contexto de 
síndrome familiar é feita através da tomografia 
computorizada ou ressonância magnética que 
apresentam sensibilidades de 90-100% e especi-
ficidades de 70-80% sendo a última ligeiramente 
mais eficaz. Deve-se ter em atenção aquando da 
realização de TC em não usar contraste ou então 
fazer uma protecção com bloqueio adrenérgico 
para evitar precipitar uma crise hipertensiva. Dada 
a baixa especificidade destas técnicas elas devem 
ser complementadas com estudos funcionais com 
radiofármacos como a cintigrafia com MIBG 
(metaiodobenzilguanidina) ou pentetreótido sendo 
o primeiro o método funcional de referência para 
estes tumores com uma sensibilidade que varia 
entre os 77 e 100% e especificidade de 95 a 100%. 
A sua utilidade torna-se ainda mais manifesta na 
exclusão de doença metastática  múltipla. 
Caso os testes séricos e urinários sejam duvidosos 
pode recorrer-se ao teste de supressão da clonidina 
o qual distingue entre a hipertensão arterial es-
sencial e o feocromocitoma. 
Tendo em atenção o amplo espectro de manifes-
tações desta doença é óbvia a necessidade de fazer 
um diagnóstico diferencial exaustivo com múltiplas 
situações clínicas como sejam a hipertensão arterial 
lábil, angina, ansiedade, crises de pânico, arritmias 
cardíacas paroxísticas, tireotoxicose, menopausa, 
hipoglicemia, enxaqueca, abuso de substâncias 
como a cocaína ou anfetaminas e a síndrome de 
abstinência. 
O tratamento deste tipo de neoplasia é cirúrgico 
requerendo uma equipe cirúrgica e anestésica ex-
periente treinada no necessário controlo da pressão 
arterial através da realização de bloqueios alfa e 
beta adrenérgico e repleção de volume intravascular 
por forma a evitar as complicações peri-operatórias. 
A resseção tumoral é feita frequentemente através 
de adrenalectomia laparoscópica com o objectivo 
de obter uma resseção completa com uma ma-
nipulação mínima do tumor e sem ruptura da sua 
cápsula. A adrenalectomia subtotal pode preservar 
a função da supra-renal naqueles doentes com 
afecção bilateral. 
No período peri-operatório o objectivo é o controlo 
da pressão arterial e dos paroxismos devendo-
se  utilizar, numa primeira linha, o bloqueio alfa 
adrenérgico com fenoxibenzamina 10 mg, po, 
2id e aumentar 10-20 mg cada 2 dias conforme 
necessário e bloqueio beta adrenérgico (que se pode 

fazer a seguir ao bloqueio alfa adrenérgico) com 
propranolol iniciando-se numa dose de 10 mg 
cada 6 horas. As crises hipertensivas serão tratadas 
com fentolamina ou nitroprussiato. Para os beta 
bloqueantes as contraindicações são a asma, a bradi-
cardia sinusal e a insuficiência cardíaca. A utilização 
isolada de beta bloqueantes pode levar a um agrava-
mento da hipertensão devendo-se utilizar as formas 
de curta duração de acção dados os riscos de edema 
agudo do pulmão em doentes com miocardiopatia  
de catecolaminas. No caso dos beta bloqueantes 
pode ainda ocorrer interacção medicamentosa 
com o verapamil,  fenítoina,  cloropromazina e  
cimetidina. 
Como segunda linha podem ser utilizados como 
bloqueadores alfa adrenérgicos a prazosina e 
dentro dos beta bloqueantes o nadolol, atenolol ou 
metoprolol. 
Não existe tratamento antineoplásico eficaz para as 
formas malignas de feocromocitoma embora alguns 
doentes respondam à radioterapia com MIBG e  à 
quimioterapia que inclua ciclofosfamida, vincristina 
ou dacarbazina. 
A probabilidade de recorrência a 10 anos é de cerca 
de 16% devendo estes doentes ser seguidos para o 
resto da vida.  

CASO CLíNICO
HSF, doente do sexo feminino, de 77 anos, foi en-
viada ao serviço de urgência (SU) pelo seu médico 
assistente por lipotímia. A doente referia, desde há 
meses, episódios (3-4 por dia) de precordialgia que 
duravam cerca de 20 a 30 minutos, com irradiação 
para a região cervical, acompanhados de taquicar-
dia, sudorese, zumbidos e cefaleias intensas. Cinco 
meses atrás havia recorrido ao SU por sintomatolo-
gia semelhante, motivando investigação cardio-
lógica por suspeita de angina de peito sendo que 
os exames realizados nessa altura nomeadamente 
prova de esforço e cateterismo, não revelaram 
alterações significativas. Desde então encontrava-
se medicada com telmisartam e hidroclorotiazida 
80/12,5 1/2cp id, furosemida 40 mg id, beta-histina 
16 mg 2id, alopurinol 100 mg id, sinvastatina 20 
mg id e dinitrato sl em SOS. 
Ao exame objectivo à entrada no serviço de 
urgência a doente apresentava-se apirética, TA de 
120/60 mmHg, com 68 bpm e PaO2 de 97%. A 
auscultação cardiopulmonar não revelava alte-
rações. Fez electrocardiograma, radiografia do tórax, 
hemograma, bioquimicae marcadores de necrose 
miocárdica que foram normais.
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Durante a permanência no serviço de 
urgência a doente teve várias crises com as 
características descritas anteriormente tendo 
sido objectivadas tensões arteriais elevadas 
com sistólicas na ordem dos 200 mmHg. 
A doente foi internada para esclarecimento do 
quadro clínico. Após suspensão dos fármacos 
realizados vários exames dos quais se desta-
cam os níveis séricos das hormonas tiroideias, 
cortisol, renina, aldosterona, apresentavam-se 
dentro dos valores de referência.  
Dos exames laboratoriais realizados posterior-
mente sublinha-se uma elevação, na urina das 
24 horas, dos níveis de  ácido  vanilmandélico 
com 12.71 mg (N: 2.0-7.0 mg) e das metane-
frinas 578 (N: 25-312), catecolaminas séricas, 
calcitonina e PTH normais. 
Na ecografia renal identificou-se na supra-
renal direita uma imagem nodular, medindo 
cerca de 7 x 5,5 cm que apresentava periferi-
camente um componente predominantemente 
sólido com áreas anecóicas de localização 
central achados sugestivos de feocromocitoma 
com área de necrose central. (Imagem 1)

A TAC abdominal confirmou o achado da 
ecografia observando-se uma lesão expansiva 
de morfologia arredondada e contornos regu-
lares, em topografia correspondente à glândula 
supra-renal direita, medindo 53x49 mm com 
textura discretamente heterogénea e com área 
central ligeiramente hipodensa. (Imagem 2)

Foi então realizado cintigrama com MIBG o 
qual não revelou quaisquer alterações. (Imagem 3)

Na ecografia cervical era evidente um 
nódulo no lobo esquerdo da tiróide, hipo-
ecogénico com 1,6 cm tendo sido realizada 
citologia aspirativa deste nódulo que revelou 
hiperplasia nodular. O cintigrama das parat-
iróides não revelou alterações. Em face dos 
resultados clínico-laboratoriais e imagiológi-
cos iniciou-se ao 7º dia de internamento 
bloqueio alfa adrenérgico com fenoxiben-
zamina, tendo a doente ficado assintomática 
quando se atingiu a dose de 70mg. Foi então 
realizada a exérese do tumor que decor-
reu sem complicações vindo o  resultado 
histológico a corroborar o diagnóstico de 
feocromocitoma. Desde então a doente 
tem-se mantido em consultas de seguimento 
não apresentando qualquer sintomatologia 
nomeadamente novos paroxismos dor pre-
cordial, cefaleias ou diaforese e com pressão 
arterial dentro dos valores normais. (Imagem 4) 
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Resumo
O feocromocitoma é uma neoplasia rara, produtora de catecolaminas, cuja origem mais frequente é a medula supra-renal. Apesar da sintomatologia característica (cefale-
ias, palpitações e hipersudorese acompanhadas de hipertensão arterial) tem um amplo espectro de apresentações clínicas, muitas vezes enganadoras por serem sobre-
poníveis às encontradas noutras afecções muito mais frequentes como sejam as crises de ansiedade, pânico, hipertensão essencial ou doenças coronárias como o angor ou 
o enfarte agudo do miocárdio. 
Os autores descrevem o caso clínico de uma doente do sexo feminino com 77 anos de idade que recorre ao serviço de urgência por dor precordial, acompanhada de picos 
hipertensivos, cefaleias e sensação de morte eminente cujo estudo feito em seguimento anterior em cardiologia por suspeita de angor fora negativo. Após reavaliação em  
internamento de medicina interna foi diagnosticada como tendo um feocromocitoma. 

Summary
A pheochromocytoma is a rare neoplasm that produces catecholamines, whose origin is the most common adrenal medulla. Despite the characteristic symptoms (head-
ache, palpitations and sweating accompanied by hypertension) has a broad spectrum of clinical presentations, often misleading because they are superimposable to those 
found in other disorders such as more frequent crises ansiedade, panic, or essential hypertension coronary heart disease such as angina or myocardial infarction.
The authors describe a case of a female patient with 77 years of age who uses the ER for chest pain, accompanied by hypertensive peaks, headaches and a feeling of im-
pending death which follow previous study in cardiology for suspected angina out negative. After reassessment of inpatient internal medicine was diagnosed as having a 
pheochromocytoma.

Introdução

Os tumores secretores de catecolaminas que têm origem nas células cromafins da medula supra-renal e dos gânglios simpáticos são denominados feocromocitomas ou 
paragangliomas. Estes tumores são neoplasias raras, ocorrendo em 0,2% dos pacientes com HTA (1, 2). 
Trata-se de uma doença rara, presente em cerca de 1-2/100.000 adultos, sem predileção por género ou raça, podendo afectar qualquer faixa etária mas nas formas es-
porádicas atinge preferencialmente as 3ª e 5ª décadas e nas formas familiares ocorre uma década mais cedo. 
Estes tumores podem caracterizar-se pela chamada regra dos 10: 10% têm localização extra supra-renal (pescoço, mediastino, abdomen e pélvis); 10% são múltiplos ou 
bilaterais; 10% são malignos; 10% recorrem após ressecção cirúrgica; 10% ocorrem em crianças; 10% são familiares e 10% apresentam-se como incidentalomas supra-
renais. 
cerca de 80-90% são casos esporádicos e em 10% dos casos são familiares (feocromocitoma e o paraganglioma familiares). 
Dentre os factores de risco ou condições associadas contam-se: a síndrome de von Hippel-lindau (associação de angiomas da retina, hemangioblastomas cerebelares, 
quistos renais  e pancreáticos e adenomas quísticos do epididimo), a neoplasia endócrina múltipla tipos iiA (associação de carcinoma medular da tiróide e hiperparat-
iroidismo primário) e iiB (associação de carcinoma medular da tiróide e neuromas mucosos), a neurofibromatose tipo 1, a síndrome de sturger-weber,  a esclerose 
tuberosa, a ataxia teleangiectásica, a estenose da artéria renal e o síndrome de carney.  
com o desenvolvimento e fácil acesso a técnicas de imagem computorizadas são diagnosticados muitos pacientes assintomáticos pela descoberta de um incidentaloma. 
Quando o feocromocitoma se encontra relacionado com a neoplasia endócrina múltipla tipo ii  os sintomas estão presentes em apenas metade dos pacientes e destes 
apenas um terço apresenta hipertensão (14). na sua associação com a doença de von Hippel-lindau a situação é parecida pois apenas 35% dos pacientes apresentam 
sintomas e muitas vezes as catecolaminas encontram-se normais (15). 
cerca de 10 % dos tumores secretores de catecolaminas são malignos (3, 17,18). Histologicamente e bioquimicamente são semelhantes aos benignos podendo no entanto 
metastizar o que pode ocorrer por vezes até 20 anos após a ressecção. (18,19). 
Os sintomas dos feocromocitomas são causados pela produção tumoral de catecolaminas (adrenalina e noradrenalina) e dopamina (3) as quais interagem com os 
respectivos receptores. Os receptores alfa-1-adrenérgicos provocam constrição arteriolar elevando a pressão arterial, os receptores alfa-2 diminuem a secreção de insulina 
pancreática de que resulta uma elevação dos níveis de glicose sérica, os beta-1 quando estimulados aumentam a frequência cardíaca e os beta-2 causam uma dilatação 
arteriolar e venosa e relaxamento do músculo liso traquebrônquico.  O ácido homovanilico e vanilmandélico são produtos metabólicos detectáveis na urina e cujo nível se 
correlaciona com o tamanho do tumor. 
Os pacientes com tumores que secretem apenas adrenalina podem apresentar hipotensão paroxistica (12,13). 
clinicamente, estes doentes apresentam hipertensão arterial mantida em 50% dos casos e em aproximadamente 10% são mesmo normotensos (3,7,8). A tríade clássica de 
apresentação inclui cefaleia, palpitações e diaforese mas nem todos a apresentam na altura do diagnóstico (4,5) e por outro lado aqueles  pacientes com hipertensão arterial 
essencial podem também mimetizar estes sintomas (6), o que dificulta ainda mais o diagnóstico.  As cefaleias que podem ser moderadas ou severas ocorrem em mais de 
90% dos pacientes sintomáticos (8) e os suores generalizados estão presentes em 60 a 70% dos casos. 
As chamadas crises podem caracterizar-se pelos “5ps”: pressão (elevação súbita da pressão arterial; pain (cefaleias, dor toracia ou abdominal); perspiração, palpitação e 
palidez. Outros sintomas adicionais e frequentes são: dispneia, astenia, ataques de pânico (principalmente nos feocromocitomas produtores de adrenalina) (9) e menos 
frequentemente perda de peso, tremores, hipotensão ortostática, visão nebulosa, edema da papila, poliúria, polidipsia, nauseas, vómitos, obstipação, hiperglicemia, 
disfunção cardio-pulmonar com o início dos beta bloqueantes (10), miocardiopatia dilatada que reflete o efeito tóxico das catecolaminas, flushing e raramente a existência 
de eritrocitose devido ao aumento da produção de eritropoietina (3, 11). Muitos feocromocitomas manifestam-se na altura da realização de alguns procedimentos ou 
cirurgias e também com a toma de inibidores da MAO e drogas que contêm tiramina. 
no exame físico para além da hipertensão arterial mantida ou paroxística (por vezes hipotensão) e da taquicardia podem verificar-se sinais neurológicos focais relaciona-
dos com acidente vascular cerebral transitório, febre, eritrocitose,   descompensação metabólica (hiperglicémia e hipercalcémia) ou cardíaca (cardiomiopatia), retinopatia 
e  manchas de cor “café com leite”. 
Em grande parte dos doentes com suspeita de feocromocitoma o diagnóstico nunca chega a ser confirmado (21). Ele é realizado através do doseamento de metanefrinas 
e catecolaminas plasmáticas com o doente em repouso e do ácido vanilmandélico na urina de 24 horas. A pressão arterial tem de ser registada durante a colheita para o 
doseamento das catecolaminas já que o feocromocitoma não pode ser excluído no caso de os valores séricos serem normais e o doente se apresentar normotenso durante a 
colheita. 
Embora o doseamento das metanefrinas urinárias das 24h apresente uma  sensibilidade semelhante ao das metanefrinas séricas a sua especificidade é muito maior (22, 
23). 
são várias as situações (cirurgia, acidente vascular cerebral, enfarte agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca) e fármacos que podem interferir nos doseamentos labo-
ratoriais das catecolaminas como sejam os antidepressivos triciclicos, metildopa, inibidores da MAO, anfetaminas, cocaína, clonidina, etanol, levodopa ou o acetamin-
ofeno. 
A localização e caracterização do tumor – único ou múltiplo, supra ou extra-supra-renal, benigno ou maligno, isolado ou presente no contexto de síndrome familiar é feita 
através da tomografia computorizada ou ressonância magnética que apresentam sensibilidades de 90-100% e especificidades de 70-80% sendo a última ligeiramente mais 
eficaz. Deve-se ter em atenção aquando da realização de Tc em não usar contraste ou então fazer uma protecção com bloqueio adrenérgico para evitar precipitar uma 
crise hipertensiva. Dada a baixa especificidade destas técnicas elas devem ser complementadas com estudos funcionais com radiofármacos como a cintigrafia com MiBG 

Imagem 2: TAC  Abdominal com imagem arredondada na glândula supra-renal direita 53-49 mm.

Imagem 1: Ecografia abdominal com imagem nodular na supra-renal direita com 7/5,5cm
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DISCUSSãO
O feocromocitoma pode ter formas de 
apresentação muito variáveis o que leva a 
dificuldades no diagnóstico. Esta doente de 
77 anos apresentava uma idade superior à 
habitualmente observada nesta patologia (3ª-5ª 
décadas) já tinha recorrido 5 meses antes ao 
SU por sintomatologia semelhante, que por ser 
sugestiva de doença anginosa motivou mesmo 
a realização coronariografia mas que não viria a 
confirmar doença coronária. 
Na ausência da tríade clássica, da hiperten-
são paroxística ou dos paroxismos típicos o 
diagnóstico pode ser atrasado. Ora os eventos 
cardiovasculares 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. Na data do 
2º episódio a doente apresentou durante a 
permanência no serviço de urgência várias 
crises com as características descritas anterior-
mente mas agora associadas a tensões arteriais 
elevadas com sistólica de   200 mmHg. 

O diagnóstico depois de suspeitado pela 
clínica foi presumido pela associação da 
elevação do ácido vanilmandélico na urina 
e a presença de nódulo na SR quer na eco 
quer TC das supra-renais confirmando-se no 
exame histológico da peça operatória. 
O potencial de cura desta neoplasia, se diag-
nosticada e tratada atempadamente, é grande 
mas, nos casos em que se constata invasão 
tumoral ou metastização, o prognóstico é 
bastante mais reservado. Também aqui pu-
demos, após o diagnóstico clinico-laboratorial 
e imagiológico e resseção do tumor, verificar 
uma resolução completa da sintomatologia 
e uma normalização dos níveis urinários das 
catecolaminas. 
Todos os doentes com a seguinte tríade:  
cefaleias, sudorese e taquicardia devem ser 
estudados no sentido de excluir a presença 
de feocromocitoma, mesmo no caso em que 
não apresentem hipertensão. Os doentes que 
apresentem sintomas recorrentes, auto-limi-
tados, e com características mal definidas aos 
quais se associa paroximos de HTA também 
devem ser estudados no sentido de excluir essa 
patologia (6). 
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Imagem 4: Histologia (Feocromocitoma) 

Imagem 3: Cintigrama com MIBG normal. 
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Prof. Massano Cardoso

Falar de ambiente é falar da deusa mãe cria-
dora de todas as espécies. Nada é mais impor-
tante do que os fatores ambientais e mesmo 
que hoje em dia se diga que a nossa saúde 
ou doença resulta da interação entre o meio 
ambiente, nurture, e do património genético, 
nature, mesmo assim, podemos afirmar que 
este último, o genoma, é filho da primeira, 
embora tenha adquirido carta de alforria.
As preocupações ambientais são relativa-
mente recentes. Recordo que em Dezembro 
de 1968, presumo que na véspera do Natal, 
na sequência da viagem da Apolo 8 foi obtida 
pela primeira vez uma imagem da Terra no 
decurso da órbita lunar. A fotografia era de 

tal modo fascinante que nunca mais a esqueci 
ao ponto de, na altura, a pendurar na parede 
do meu quarto. Não me cansava de olhar para 
tanta beleza. Prestes a fazer 18 anos, pensava 
como era possível que naquele globo azul 
e branco houvesse tantas coisas belas, vida, 
alegria, tristeza, guerras, miséria, grandeza, 
amor e ódio e uma espécie pensante.
Em 1990, Carl Sagan conseguiu que no mo-
mento em que a Voyager 1 ia a começar a sair 
do sistema solar, a mais de seis mil milhões de 
quilómetros, tirasse uma fotografia da Terra. 
A fotografia é um mero ponto azul-claro.
Esta fotografia contrasta com a da Apolo 8 
ou com o mais recente “Pôr da Terra”. Um 
mero ponto a desafiar a ilusão de que somos 
importantes, de que ocupamos um lugar 

privilegiado no Universo. Afinal, “o nosso 
planeta é uma partícula solitária numa imensa 
escuridão cósmica envolvente”. Tem vida? 
Tem! Mas alguém seria capaz de o afirmar se 
estivesse colocado àquela distância e olhasse 
para o ponto azul-claro? Estou convencido de 
que não.
Há quem afirme que esta imagem, o tal ponto 
azul minúsculo, tirada do espaço, originou 
a emergência do discurso público sobre o 
ambiente. Não importa se é verdade ou não, o 
que interessa é estabelecer uma data histórica 
como ponto de partida para uma nova 
consciência ambiental. Tal atitude faz-me 
lembrar a experiência realizada por Galileu na 
Torre de Pisa, em 1590, quando lançou dois 
corpos de massas diferentes, dando origem 
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à Revolução Científica. Há quem afirme 
que tal evento nunca foi efetuado. Mas que 
importa? O que interessa é que o reinado 
aristoteliano e aquiniano acabou dando lugar 
a novas formas de pensar. Do mesmo modo, 
a imagem da Terra obtida pelos astronautas 
norte-americanos revelou algo de belo e 
global, escondendo muitas coisas, inclusive 
atentados ambientais que na grande maioria 
não conhecem fronteiras nem povos.
A famosa revista Time introduziu na sua 
edição de 1 de agosto de 1969, pela primeira 
vez, uma nova secção intitulada ambiente. Era 
o primeiro passo para encontrar a harmonia 
entre a humanidade e a única casa que temos, 
o planeta Terra. Quando a comunicação so-
cial responde a certos desafios é porque algo 

está a acontecer e merece atenção. De facto, 
vários desastres ambientais começaram a ter 
evidência, obrigando ao debate sobre novas 
matérias e a criação de um novo léxico para 
que os cidadãos compreendessem as notícias. 
Apesar dos avanços e recuos, foi preciso uma 
década de espera para o retomar de uma 
consciência ecológica. 
As consequências das alterações ambientais 
não são nada agradáveis e só com uma forte 
sensibilização das comunidades é que é pos-
sível travar ou minimizar os seus efeitos. Mas 
não é fácil, porque a perceção do risco ambi-
ental é um verdadeiro paradoxo. Se olharmos 
para a nossa maior cidade, e também a mais 
poluída, Lisboa, os cidadãos começam a 
queixar-se logo que apareça um “cheiro” estra-

nho, como aconteceu ainda há pouco tempo 
na sequência da rotura de um esgoto, mas se 
certos poluentes, verdadeiramente perigosos, 
não forem quantificados e identificados pelos 
citadinos narizes, então, o pessoal continua no 
seu dia-a-dia sem se preocupar minimamente.
O equilíbrio do planeta Terra é cada vez mais 
delicado, fazendo-se à custa de uma imensa 
entropia negativa, quer no verdadeiro sentido 
da palavra, com todos os inconvenientes 
energéticos, quer em sentido figurado pelos 
receios resultantes das medidas a adotar.
A par deste fenómeno, complexo, outros 
merecem a nossa atenção. O caso da poluição 
atmosférica é uma realidade inquestionável 
que não atinge apenas as vias respiratórias, 
mas acaba por contribuir para o apareci-

13NOVEMBRO / DEZEMBRO 2011

Artigos de Opinia�o.indd   13 11/11/21   23:38:04



14

Artigo de opinião
opinion Article

mento de problemas congénitos, tumorais e 
cardíacos. 
O relatório sobre Ambiente e Saúde publi-
cado pela Agência Europeia do Ambiente re-
alça os efeitos da poluição na saúde humana. 
As consequências ocorrem a vários níveis e 
resultam de vários poluentes. Dentro destes 
destacamos os níveis excessivos de partículas 
no ar provenientes da utilização dos diversos 
combustíveis que provocam elevada mortali-
dade. A OMS calcula que as partículas no ar 
sejam responsáveis por 100 mil mortes e 750 
mil anos de vida perdidos (dados de 2004).
As partículas mais finas estão a ser alvo 
de atenção redobrada de forma a reduzir a 
sua produção. A inalação crónica, mesmo 
em baixas concentrações, provoca graves 
problemas de saúde. Ultimamente tem sido 
discutido o papel da poluição atmosférica 
nas doenças cardiovasculares caso do enfarte 

do miocárdio e dos acidentes vasculares 
cerebrais. Aparentemente, esta associação não 
seria de esperar. No entanto, alguns estudos 
epidemiológicos e experimentais em animais 
revelam que a associação existe.
É muito mais prático abordar certas situações 
como o caso da obesidade, que constitui, 
também, um excelente exemplo de outro 
tipo de poluição ambiental relacionada com 
vários fatores, em parte genéticos, sem dúvida, 
mas, sobretudo, com interesses económicos 
e inoperância política, nomeadamente em 
termos legais.
Os portugueses são extraordinariamente obe-
sos o que constitui um risco elevado de virem 
a sofrer diabetes, hipercolesterolemia, enfarte 
e acidente vascular cerebral. Deste modo, 
podemos afirmar que ser-se obeso é um fator 
de risco cardiovascular nada desprezível, mas 
no caso de viver em meio poluído, caso das 

grandes cidades ou zonas industrializadas, o 
risco de enfarte ou de acidente vascular cere-
bral aumenta de forma significativa. 
A par da poluição global, cujos efeitos 
começam a ser bem conhecidos, não obstante 
a falta de colaboração das autoridades que só 
muito a custo, e à força de lóbis ambienta-
listas, é que exercem atividades fiscalizadoras, 
de acordo com os tratados e convenções 
internacionais, devemos citar o problema 
do tabaco, e do fumo passivo, claro. Queria, 
muito rapidamente, tecer alguns comentários 
sobre esta forma de poluição.
O ditador jubilado, Fidel Castro, que deixou 
de fumar em 1986, consciente dos malefí-
cios, apresentou um argumento digno de um 
génio: “a melhor coisa a fazer é dá-los (ta-
baco) ao teu inimigo”. Mesmo assim, é muito 
pouco provável que os prisioneiros políticos 
de Cuba estejam a receber caixas de charutos! 
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Sabemos que as medidas legislativas são 
indispensáveis para reduzir as consequências 
deste fator altamente nocivo. Aguardámos 
bastante tempo pela legislação neste sentido, 
mas, finalmente já dispomos e parece estar a 
ser devidamente cumprida. 
Esta abordagem tem um objetivo: afirmar 
que a patologia ambiental é mais do que um 
problema de saúde pública. Sendo, basica-
mente, um problema político, e caso não 
ocorra uma inflexão nesse sentido, não iremos 
muito longe. Acabaremos por continuar a ser 
agredidos de várias maneiras, através do ar, da 
água, dos alimentos, das condições ambientais 
no local do trabalho, das novas tecnologias, 
dos diferentes sistemas políticos e económi-
cos, entre outros.
A capacitação do cidadão em termos de con-
trolo ambiental está bem definida através de 
várias convenções que aconselham os estados 
a legislar no sentido de produzirem normati-
vos adequados às novas realidades ambientais. 
É indispensável que sejamos dotados desses 
meios, mas tardam. 
Claro que os problemas de poluição “gros-
seira” são fáceis de detetar por qualquer um 
de nós, graças aos nossos sentidos, e mesmo 
assim eles ocorrem de uma forma obscena 
debaixo dos nossos olhos e narizes, sem que 
os responsáveis acionem os mecanismos 
adequados à sua prevenção. Se assim é, e 
estamos a falar do nosso país, o que dizer da 
chamada poluição “fina”, a que não se vê, a 
que não se cheira, a que não mata imediata-
mente e, mesmo provocando doenças, porque 
provocam, demoram décadas a manifestarem-
se, acabando por serem interpretadas como 
meras fatalidades da velhice? 
Muito da patologia que nos atinge tem a ver 
com o meio ambiente em geral e do trabalho 
em particular. Claro que os estudos nestas 
áreas não são nada fáceis de realizar, por falta 
de patrocinadores, de empenhamento do 
próprio estado, cúmplice de interesses insti-
tuídos e que não pretende mexer em certas 
áreas. Lá sabem as razões. Convém chamar a 
atenção para o facto de não ser preciso trans-
formar um português numa Erin Brocovich, 
porque, entre nós, seria muito perigoso.
Começam a aparecer alguns estudos ambi-
entais que revelam efeitos negativos na saúde 
dos nossos concidadãos, mas não são aca-

rinhados e, pelos vistos, nem bem-vindos, ao 
porem em causa muitas situações negativas.
As próprias autoridades de saúde deveriam 
efetuar mais estudos e fiscalização nestas 
áreas, mas não me parece que seja o caso, 
infelizmente.
Compete aos médicos diagnosticar, denunciar 
e propor medidas que possam contribuir para 
a melhoria do ambiente, que bem precisa, 
quer à escala global, mas também à nossa 
escala, não esquecendo que estamos perante 
uma forma de disfunção transnacional.
Importa ainda afirmar que os múltiplos e 
crescentes efeitos da poluição não são estáti-
cos mas sim dinâmicos a ponto de provoca-
rem efeitos nas próximas gerações mesmo 
antes de virem a ter contacto com o futuro 
ambiente, que esperemos seja muito melhor 
do que o presente. O que não é justo é terem 
de pagar pelos disparates dos seus antepas-
sados. 
O fenómeno epigenético começa a ser uma 

realidade incontestável, e, por isso mesmo, 
tem de ser tomado em linha de conta nas 
políticas ambientais. Crianças ou jovens 
adultos expostos a contaminação ambien-
tal poderão sofrer efeitos na sua estrutura 
suscetível de provocar problemas a nível 
do ADN de tal modo que os descendentes, 
diretos ou mais longínquos, venham ainda a 
sofrer na pele as consequências da exposição 
dos seus antepassados. Esta nova realidade 
obriga-nos a pensar duas vezes sobre o que 
andamos a fazer, sobretudo quando as vítimas 
poderão ser aquelas que não tiveram qualquer 
quota-parte na produção da poluição. A 
responsabilidade transgeracional é uma nova 
realidade a desenvolver e a esclarecer.
A problemática ambiental constitui uma das 
principais preocupações a nível mundial. O 
elevado número de convenções, cimeiras e 
protocolos são prova de um verdadeiro desas-
sossego ambiental. Apesar de todos os esfor-
ços, não tem sido possível evitar as múltiplas 
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e constantes agressões ambientais.
A par da educação e formação cívica torna-se 
imperioso criar legislação adequada para 
minimizar e reduzir as consequências, salva-
guardando deste modo as diferentes espécies.
A legislação criada ao redor da poluição am-
biental é vasta e naturalmente muito impor-
tante, mas mesmo assim não é suficiente, já 
que a sua aplicação prática não é consentânea 
com os fenómenos que, quase diariamente, 
são noticiados, os quais provocam ansiedade e 
preocupação nas comunidades. 
Nas últimas décadas assistimos a uma 
crescente consciencialização dos proble-
mas ambientais, como é o caso de Portugal. 
Facto que consideramos naturalmente muito 
positivo, mas que originou vários problemas, 
nomeadamente desconfiança por parte das 
populações, face às empresas poluidoras 
ou potencialmente poluentes, assim como 
em relação às organizações estatais a quem 
compete fiscalizar a aplicação de um conjunto 
cada vez mais vasto de normativos nacionais e 
comunitários. 
A amplitude dos problemas relacionados com 
a saúde é muito vasta, conforme já afirmei. 
De qualquer modo, importa abordar dois ou 
três aspetos mais concretos que nos permitam 
analisar a complexidade e a interação com o 
nosso bem-estar.
Uma das áreas mais em foco tem a ver com a 
problemática da emissão de subprodutos tóxi-
cos e partículas finas resultantes da combus-
tão e tratamentos térmicos de resíduos peri-
gosos. Os processos térmicos e a combustão 
dominam a poluição atmosférica. A atenção 
tem sido dada aos principais contribuintes, 
caso do ozono, compostos orgânicos voláteis, 
óxidos de azoto e produtos de combustão 
incompleta. Contudo, poluentes orgânicos, 
tais como benzeno, dioxinas e furanos, acrilo-
nitrilo e brometo de metilo, são exemplos de 
combustão incompleta de carbono, carbono e 
cloro, carbono e azoto, e carbono e compostos 
de brometo, respetivamente.
Muitos destes poluentes estão, frequen-
temente, associados com partículas finas e 
ultrafinas. As partículas finas são definidas 
de acordo com o diâmetro. As PM2,5 e as 
PM0,1 têm diâmetros inferiores a 2,5 e a 
0,1 micra, respetivamente. Muitos poluentes 
estão associados com partículas finas, as 
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quais são responsáveis por muitas doenças 
respiratórias e cardiovasculares. A evidên-
cia científica revela que estas partículas são 
responsáveis pelo stress oxidativo que, por sua 
vez, está implicado no desencadear de muitas 
patologias. Os hidrocarbonetos aromáticos 
policíclicos, os hidrocarbonetos clorados, 
incluindo dioxinas e furanos, os metais 
tóxicos, os radicais livres estão associados com 
as partículas geradas pela combustão e têm 
sido responsabilizadas por vários problemas 
de saúde.
As partículas ultrafinas, nanopartículas, não 
são eficientemente capturadas pelos dis-
positivos de controlo da poluição, penetram 
profundamente nas vias respiratórias, e são 
suscetíveis de serem transportadas à distância, 
produzindo graves prejuízos.
As partículas de maiores dimensões PM10 
depositam-se na parte superior das vias 
respiratórias e podem ser limpas através 
do sistema mucociliar. Em contrapartida 
as PM2,5 e as PM0,1 atingem os alvéolos 
pulmonares onde penetram rapidamente o 
epitélio. A sua clearance é mediada através da 
atividade fagocítica e dissolução das partícu-
las.
No tocante às nanopartículas (PM<0,1), estas 
conseguem ter um impacto muito significa-
tivo noutros órgãos.  
Os radicais livres presentes nas partículas 
finas e ultrafinas podem produzir alterações 
do ADN. As suas ações manifestam-se a 
nível pulmonar com diminuição da função, 
alterações inflamatórias cujos efeitos não 
ficam acantonados ao órgão de choque, indo 
atuar em várias partes da economia humana. 
A função imunológica sofre, igualmente, as 
consequências, ao modular a resposta devido 
a certas infeções respiratórias.
São inúmeros os estudos epidemiológicos que 
revelam aumento da mortalidade associada a 
níveis elevados de PM. A hospitalização de 
crianças em idade pré-escolar, assim como 
pessoas de idade duplica nas comunidades 
onde as PM10 atingem concentrações 
superiores ao recomendado. Os macrófagos 
alveolares humanos apresentam diminuição 
significativa de certos números de recetores 
para a defesa do hospedeiro quando expostos 
às PM. Por exemplo, a capacidade de produzir 
ROS (reactive oxygen species), que são muito 

importantes na destruição de microrganis-
mos, fica substancialmente reduzida dentro 
de 18 horas, assim como uma diminuição 
significativa da sua capacidade fagocítica.
Além de múltiplas perturbações da função 
pulmonar, o desenvolvimento pulmonar nas 
crianças pode ficar comprometido. 
O sistema cardiovascular não está imune aos 
seus efeitos. De tal modo que a taxa de mor-
talidade cardiovascular pode ser superior à 
taxa de mortalidade respiratória nos picos de 
poluição atmosférica. A associação temporal 
entre a hospitalização e a mortalidade car-
diovascular e as partículas ambientais é muito 
curta (0 a 3 dias) sugerindo que o incremento 
observado seja devido a isquémia miocárdica, 
enfartes e/ou arritmias ventriculares. A longo 
prazo a inflamação cardiovascular torna-se 
uma realidade responsável por vários fenóme-
nos degenerativos. Os mecanismos precisos, 
através dos quais as PM aumentam o risco 
cardiovascular ainda não estão perfeitamente 
esclarecidos. De qualquer modo, a evidên-
cia aponta para o papel das citocinas, para 
a absorção pelo sangue e transporte até ao 
coração. As partículas ultrafinas parecem 
que penetram profundamente no organismo 
humano, através do trato respiratório inferior, 
difundindo-se pelo organismo, através da cor-
rente sanguínea.
Um dos problemas que mais preocupa as 
autoridades de saúde pública diz respeito aos 
chamados disruptores endócrinos que são 
agentes que interferem na síntese, armaze-
namento, libertação, secreção, transporte, 
eliminação, ligação, ou ação das hormo-
nas. Obviamente as consequências da sua 
exposição dependem do momento, duração 
e intensidade de exposição. É no decurso 
do desenvolvimento fetal e nas crianças que 
ocorrem as denominadas janelas de vulnera-
bilidade. Resta saber o seu papel no desen-
cadeamento das doenças cardiovasculares.
Muito ficou por dizer, mas não queria antes 
de terminar deixar de falar da poluição 
atmosférica e diabetes, que constitui, como 
todos sabem, um dos principais fatores de 
risco cardiovascular.
As alterações enzimáticas hepáticas que 
ocorrem com uma frequência crescente em 
indivíduos sem história de hepatopatias nem 
de consumo de álcool excessivo, constituem 
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um forte indicador de diabetes, caso seja 
acompanhado de obesidade. Entretanto, a 
obesidade, per si, parece que não é o principal 
responsável! Nesta perspetiva, poderíamos 
questionar: - Será que uma aumento da 
gama GT pode constituir um marcador de 
exposição a poluentes, caso dos bifenilopoli-
clorados? De facto, investigadores estudaram 
este assunto, e, com base no NHANES 
(National Health and Nutrition Examina-
tion Survey), descobriram que os indivíduos 
com níveis elevados de seis diferentes POPs  
- poluentes orgânicos persistentes, um 
grupo muito particular, representado por 
doze substâncias, os “doze malditos” que já 
foram, inclusive, alvo de uma convenção, a 
de Estocolmo, com o objetivo de os eliminar 
ou reduzir a sua produção à escala mundial 
-, no sangue corriam mais risco de terem 
diabetes independentemente da obesidade. 
Nesse estudo, as pessoas com os níveis mais 
elevados de POPs, apresentavam uma taxa de 
diabetes 28 vezes superior aos que apresenta-
vam valores mais baixos.
É difícil colocar de lado este tipo de associa-
ção que nós, epidemiologistas, chamamos de 
“luxo epidemiológico”. Encontrar riscos rela-

tivos na ordem de 28 vezes mais é muito pouco 
comum. Curiosamente, entre os obesos com 
baixos níveis de POPs, o risco de diabetes era 
extremamente baixo. No lado oposto, os que 
apresentavam níveis elevados de POPs circu-
lantes corriam mais risco de diabetes. E se fos-
sem obesos, então a associação tornava-se mais 
forte. Nesta perspetiva, efeito independente 
dos POPs, e agravamento quando associado 
à diabetes, leva-nos a pensar que a obesidade 
intensifica os efeitos perigosos. Falamos de 
associação, o que não significa, forçosamente, 
causalidade. É fácil estabelecer uma associa-
ção, mas é muito mais complicado estabelecer 
nexos de causalidade. Há quem aponte que os 
POPs, se estão mais elevados nos diabéticos, 
são uma consequência da doença e não causa. 
Ou seja, os doentes diabéticos teriam mais di-
ficuldade em metabolizá-los, a depurá-los. Mas 
é pouco provável. Digo isto, porque há estudos 
que provam, ou melhor, sugerem que os diabé-
ticos não se distinguem dos não diabéticos no 
que toca à eliminação dos POPs.
A insulina resistência é um conceito bem 
definido que pode ocorrer a nível dos músculos, 
gordura e fígado. Os indivíduos cujo sangue 
revelam níveis elevados de POPs eram mais 

propensos à insulina resistência. Tudo aponta 
para este efeito por parte dos POPs. Alici-
ante, sem dúvida, a requerer mais estudos e 
reflexões.
Mas vejam, não há bela sem senão. Neste 
caso concreto ficamos com algumas dúvidas, 
porque nos últimos tempos os níveis de 
POPs no sangue dos norte-americanos têm 
vindo a diminuir – em consequência da luta 
contra a poluição ambiental -, e a diabetes a 
aumentar. Como explicar? Não sei! Talvez a 
obesidade constitua uma forma de tornar os 
POPs mais perigosos? É uma hipótese. Não 
esquecer a onda epidémica de diabetes na 
Ásia e na África cujo incremento é escan-
daloso e não é acompanhado de obesidade 
com a mesma intensidade. No entanto, 
os pesticidas e outros POPs têm ali o seu 
paraíso.
Em síntese: nos próximos tempos con-
vém pôr em “pé de igualdade” a poluição 
atmosférica, e quem sabe outras formas de 
poluição, ao lado dos tradicionais fatores de 
risco cardiovascular, diabetes, hipertensão, 
obesidade, hipercolesterolemia e muitos 
outros que fazem parte da ladainha da 
aterosclerose...
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A população portuguesa, avaliada em 
idade pediátrica dos 6 aos 18 anos e na 
idade adulta dos 18 aos 65 anos apresenta 
cerca de um terço de crianças e jovens 
e cerca de metade da população adulta 
com peso excessivo, incluindo obesidade 
e pré-obesidade (estudos da Sociedade 
Portuguesa para o Estudo da Obesidade, 
da Direcção-Geral da Saúde, da Facul-
dade de Antropologia da Universidade de 
Coimbra, da Escola Nacional de Saúde 
Pública e da Childhood Obesity Surveil-
lance Initiative).

Uma parte do corpo humano é 1. 
constituída por massa gorda, a qual 
é indispensável à vida. A massa gorda 
aumenta em vários períodos da infância 
e adolescência e em situações especiais 
da idade adulta como seja a gravidez. 
O problema do peso excessivo começa 
quando a quantidade relativa de massa 
gorda é demasiada em proporção com a 
massa isenta de gordura (ossos, mús-
culos, órgãos, água) do corpo e afecta a 
saúde, o que varia de pessoa para pessoa. 

A melhor luta contra a obesidade é a 2. 
prevenção. Uma vez que o tecido gordo 
excessivo se instala, as células gordas (adi-
pocitos) podem diminuir de volume, mas 
não desaparecem. Por isso é tão impor-
tante prevenir o aparecimento de gordura 
ao longo das várias fases da vida, nomea-
damente durante a gravidez, na infância 
e na adolescência. E, pelo mesmo motivo, 
quando já está estabelecida, é necessário 
encarar a obesidade como uma situação 
crónica, especialmente a partir do nível II 
(isto é, IMC acima de 35 kg/m2).
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As causas da obesidade são múltiplas. 3. 
Entre outros factores, têm importância 
factores genéticos, o ambiente intra-
uterino propício à obesidade durante a 
gravidez e a forma como se pode desen-
volver peso excessivo no 1º e 2º anos de 
vida. Têm que ser observados, também, 
os hábitos familiares e o estilo de vida 
da criança, o comportamento alimentar, 
o comportamento perante a actividade 
física e o ambiente, que podem ser obe-
sogénicos. O actual modelo de desenvol-
vimento da sociedade (padrão alimentar, 
publicidade, sedentarismo, urbanismo) 
é determinante para a sua expressão. É 
essencial ter presente que muitos destes 
factores não estão, ou estão apenas par-
cialmente, sob controlo da pessoa.
A pessoa com obesidade não deve 4. 
ser estigmatizada. A obesidade não 
é um problema de (falta de) “força de 
vontade” nem de (excesso de) “ preguiça” 
e cada pessoa tem o direito de manter 
o peso que deseja sem ser discriminada. 
Se é verdade que a responsabilidade 
e a motivação individuais devem ser 
consideradas, sobretudo no tratamento, 
a responsabilidade do ambiente físico 
e social é muito elevada, como se prova 
pelo aumento de prevalência do peso 
excessivo nas sociedades desenvolvidas e, 
também já, nos países em vias de desen-
volvimento, aquilo a que a Organização 
Mundial de Saúde tem apelidado de 
“epidemia global”. 
Não há obesidade, há obesidades.5.   
O termo genérico “obesidade” serve ape-
nas como designação em saúde pública. 
De facto o que há é “obesidades”, porque 
o peso excessivo apresenta vários graus 
desde a pré–obesidade até à obesidade 
mórbida ou grave. A idade da pessoa 
portadora de peso excessivo também é 
relevante. É muito importante na in-
fância para prevenir fases seguintes. Não 
se pode confundir uma pré-obesidade 
num jovem que, pode estar numa fase 
de transição para a obesidade, com a pré 
– obesidade de uma pessoa mais velha, 
adquirida na fase mais tardia da vida. 
O peso excessivo pode ser um factor 6. 
que traz prejuízos para a saúde. Está 

comprovado cientificamente, através 
de estudos epidemiológicos e clínicos, 
que o peso excessivo, e particularmente 
quando atinge o grau II de obesidade, 
é um importante factor de risco para 
a diabetes tipo 2 (cerca de 80% dos 
doentes diabéticos tipo 2 têm excesso 
de peso), de hipertensão arterial e outras 
doenças cardiovasculares, de doenças 
osteo-articulares e mesmo de alguns 
tipos de cancro. Estas doenças conse-
quentes à obesidade já se expressam em 
idade pediátrica, com compromisso da 
qualidade e do tempo de vida.
A prevenção e o tratamento da obesi-7. 
dade devem envolver várias instâncias: 
• profissionais de saúde: médicos, 
nutricionistas, dietistas, fisiologistas 
do exercício, psicólogos, enfermeiros, 
farmacêuticos, actuando de forma 
mutidisplinar e em equipa. Deste modo 
o Serviço Nacional de Saúde não deve 
encarar como um desperdício o investi-
mento na sua prevenção bem como no 
tratamento da obesidade e devem ser 
colocados aos vários níveis (Centros de 
Saúde, Hospitais, Administrações Re-
gionais de Saúde) os vários profissionais 
necessários. 
• a comunidade e parceiros sociais: 
escolas, municípios, comunicação social, 
as famílias e associações, a indústria.
A alimentação e a nutrição são uma 8. 
chave fundamental na prevenção e 
tratamento da obesidade. Deve ser 
promovida a ingestão de fruta e vegetais, 
comprovadamente promotores de bom 
estado de saúde. Nas crianças e jovens 
deve promover-se a frequência dos 
refeitórios escolares, onde a oferta deve 
obedecer às regras de uma alimentação 
saudável, o que torna a sua escolha como 
a melhor escolha e a mais económica. O 
excesso da oferta de alimentos ricos em 
gordura e açúcares de adição, aliciantes, 
atraentes, muito publicitados, de baixo 
custo, mas pobres sob o ponto de 
vista nutricional, é um dos factores da 
epidemia da obesidade. A sua redução 
é fundamental, não só sob o ponto de 
vista de prevenção e/ou tratamento da 
obesidade, como também em relação às 

doenças cardiovasculares e metabólicas 
associadas. 
Devemos distinguir entre um regime 
alimentar para a prevenção da obesidade 
(alimentação saudável) e um regime 
para tratamento da obesidade (regime 
hipo calórico), particularmente na idade 
adulta.
A actividade física é fundamental na 9. 
prevenção e tratamento da obesidade. O 
excesso de sedentarismo é o outro factor, 
para além da alimentação hipercalórica, 
responsável pela epidemia da obesidade. 
A prática do exercício físico programado 
em todas as idades, a actividade física 
relacionada com a vida quotidiana, a 
postura activa, nomeadamente durante 
as horas laborais, e as brincadeiras es-
pontâneas na infância, são indispensáveis 
não só na prevenção e tratamento da 
obesidade, como também na prevenção 
das doenças cardiovasculares, metabóli-
cas e osteo–articulares e na melhoria da 
saúde mental e do bem-estar. Manter 
uma boa aptidão física tem influência 
em todos os domínios da saúde.  
Os poderes públicos têm uma  10. 
responsabilidade a assumir no combate 
à obesidade. Compete aos serviços 
públicos combater o “ambiente obesogé-
nico”. Esta responsabilidade compreende 
uma intervenção na própria produção 
e transformação alimentar do país e 
na sua distribuição. Implica legislação, 
regulamentação e verificação da aplicação 
sobre refeitórios, bufetes escolares e oferta 
alimentar no espaço circundante. Diz res-
peito ao planeamento urbano, aos espaços 
livres e aos trajectos pedonais e ciclovias. 
Deve ser feita a promoção do aleita-
mento materno. Deve ser contemplada 
a observância dos currículos escolares no 
que diz respeito à actividade física. Os 
Centros de Saúde devem ser providos de 
nutricionistas e dietistas, solucionando a 
actual carência. Os custos de um plano 
de intervenção nacional são pequenos, 
comparados com os benefícios imediatos 
e a longo prazo, não só humanos, como 
económicos, pois diminui os custos com 
os cuidados de saúde associados às doen-
ças relacionadas com a obesidade.
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INTRoDuçÃo: 
A doença renovascular é a segunda causa de hiper-
tensão arterial (HTA) secundária, mas a principal 
causa passível de correcção. A estenose da artéria 
renal (AR) é secundária a doença aterosclerótica 
vascular renal (DAVR) ou a displasia fibromuscular 
(DF). O exame diagnóstico de rastreio de eleição é 
a angio-ressonância magnética (RM) e o tratamento 
consiste habitualmente na revascularização por 
angioplastia renal transluminal percutânea (ARTP). 

CAso CLÍNICo 1: 
Doente do sexo masculino, 63 anos, referenciado à 
consulta de Nefrologia por doença renal crónica e 
estenose da AR direita detectada em cateterismo 
cardíaco. Antecedentes pessoais de HTA (com 
> 5 anos de evolução), diabetes mellitus tipo 2, 
miocardiopatia dilatada isquémica, dislipidemia 
e obesidade. A angio-RM renal revelou estenose 
significativa da AR direita e tumor renal esquerdo. 
Submetido a ARTP direita e a nefrectomia total 
esquerda com agravamento da função renal. 

CAso CLÍNICo 2: 
Doente do sexo masculino, 65 anos, referenciado à 
consulta de Nefrologia por assimetria das dimensões 
renais, insuficiência renal ligeira e elevação da renina 
plasmática. Antecedentes pessoais de HTA (com 
evolução conhecida de 2 anos) e dislipidemia. O 
estudo complementar por angio-RM renal mostrou 
estenose da artéria renal esquerda. Proposto para 
ARTP que não foi possível por incapacidade de 
ultrapassar a extensão da lesão. 
CAso CLÍNICo 3: 
Doente do sexo feminino, 20 anos, referenciada 
à consulta de Nefrologia por HTA moderada e 

proteinúria sub-nefrótica com 6 meses de evolução. 
Antecedentes pessoais de síndrome polimalformati-
vo, com diminuição da acuidade auditiva, nistagmo e 
estrabismo. Hábitos medicamentosos de etonogestrel 
sub-dérmico e perindopril 5 mg/ dia. Do estudo 
analítico efectuado destaca-se proteinúria de 50 
mg/dl, creatinina e ureia séricas normais, renina e 
aldosterona séricas normais, metanefrinas e ácido 
vanilmandélico urinários normais. A angio-RM renal 
revelou estenose superior a 50% do terço médio da 
artéria renal direita sugestiva de DF, confirmada por 
angiografia de subtracção digital. Foi submetida a 
ARTP, com normalização dos valores tensionais. 

DIsCussÃo: 
A repercussão do tratamento de revasculariza-
ção por ARTP no controlo tensional depende do 
tipo de doença renovascular e da co-existência de 
nefrosclerose arteriolar. Na DF é rara a associação 
com nefrosclerose arteriolar, sendo os resultados da 
ARTP favoráveis, mesmo nos casos em que a HTA 
apresenta vários anos de evolução. Na DAVR, a idade 
do doente e o tempo de evolução da HTA superior 
a 3-5 anos são preditores de maus resultados após a 
ARTP, pelo que o diagnóstico precoce é particular-
mente importante nestes doentes.
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INTRoDuçÃo
Os paroxismos hipertensivos, isolados ou sobrepostos 
a hipertensão arterial (HTA) crónica, sugerem uma 
causa secundária.Apresentamos um caso de hiper-
tensão arterial endócrina sob a forma de apresenta-
ção de paroxismos hipertensivos. 

CAso CLÍNICo 
Mulher de 41 anos de idade, autónoma, desem-
pregada, sedentária, com antecedentes familiares de 
diabetes e HTA, história pessoal de litíase renal e 
cirurgia ginecológica por prolapso urogenital aos 39 
anos de idade. 

Hipertensão arterial diagnosticada aos 36 anos, 
controlada com atenolol 50 mgs/dia, com início de 
paroxismos hipertensivos aos 40 anos, ocorrendo 
caracteristicamente após a micção, associados a 
sintomatologia diversa. 
Referenciada à Consulta de HTA e Risco Cardio-
vascular para estudo / exclusão de causa secundária e, 
dos exames complementares realizados previamente, 
destacamos: estudo analítico, electrocardiograma, 
ecocardiograma, prova de esforço, Holter, ecografias 
renal e cervical sem alterações valorizáveis. 
Exame objectivo irrelevante. Pressão arterial (PA) 
controlada no consultório. 
Do estudo pedido, destacamos: 

doseamentos em 3 colecções de urina de 24 •	
horas: metanefrinas totais 1.25, 1.37 e 1.54 
mg/dia (refª<1); normetanefrinas 1163, 1288 
e 1436 mcg/dia (refª:105-304); noradrenalina 
230, 258 e 264 mcg/dia (refª:15-80); 
TAC abdomino-pélvica: “formação nodular •	
ligeiramente ovóide (23 mm x 16 mm), ho-
mogénea, localizada junto à vertente direita do 
colo vesical, captando contraste”; 
Cintigrafia com 123I-MIBG: “foco de hip-•	
erfixação a nível da parede vesical compatível 
com fixação patológica do radiofármaco”.

Solicitada colaboração por Urologia para tratamento 
cirúrgico, efectuando cistectomia parcial com exérese 
da lesão, com registo de complicações peri-ope-
ratórias. 
A anatomia patológica confirmou o diagnóstico de 
paraganglioma vesical. 
Consultas de follow-up: doente assintomática, sem 
recidiva de paroxismos, com PA controlada sem 
terapêutica, e doseamentos bioquímicos normais nas 
amostras de urina de 24 horas. 

CoNCLusÃo
Os paroxismos hipertensivos, ainda que não pato-
gnomónicos, constituem a apresentação clássica de 
feocromocitoma / paraganglioma o qual representa 
uma causa potencialmente tratável, mas rara, de 
hipertensão arterial secundária, ocorrendo em cerca 
de 0.2% de hipertensos não seleccionados. 
Identifica-se, maioritariamente, a nível intra-abdo-
minal (97-99%), tendo 15 a 20% localização extra-
adrenal; destes, o paraganglioma vesical primário 
representa 0.05% de todas as neoplasias vesicais. 
No caso clínico descrito, a recorrência de síndroma 
hiperadrenérgico coincidindo com a compressão 
mecânica decorrente da micção, constituiu um indí-
cio crucial no diagnóstico estabelecido.
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Resumo:
As emergências hipertensivas são situações agudas, 
de risco vital e estão associadas a aumentos marca-
dos de pressão arterial, existindo maioritariamente 2 
síndromes induzidos por hipertensão (HT) severa: 
HT arterial maligna; definida por HT marcada com 
hemorragias retinianas, exsudados ou papiledema, 
e encefalopatia hipertensiva; definida por sinais de 
edema cerebral causado por hiperperfusão resultante 
da elevação brusca e grave da pressão arterial. Os 
autores descrevem o caso de um doente de 53 anos 
de idade, caucasiano, ex-toxicodepedente, com 
hábitos tabágicos e etanólicos moderados activos; 
com HTA diagnosticada há 1 ano, não medicada. 
Admitido no Serviço de Urgência por quadro 
confusional com deterioração cognitiva e compor-
tamental de início insidioso associado a alteração 
da linguagem e visuais recentes (visão turva, sem 
diplopia) + HT arterial grave de agravamento 
recente. Apresentava-se apático, com visão turva à 
esquerda. Ao exame objectivo, pupilas com ligeira 
anisocória (PE>PD). Prova dos braços estendi-
dos com discreto desvio pronatório direito. Tónus 
muscular globalmente aumentado, de forma ligeira. 
Reflexos cutâneo-plantares equívocos bilateralmente, 
em fuga, esboçando extensão plantar. Electrocardio-
grama com sinais electrocardiográficos de hipertrofia 
ventricular direita e esquerda com elevada voltagem. 
Ecocardiografia denotava ventrículo esquerdo com 
hipertrofia marcada das paredes. Fez TC-CE que 
revelou hipodensidade digitiforme frontoparietal 
esquerda sugerindo edema vasogénico de lesão 
metastática/infecciosa com discreto desvio da linha 
mediana. Punção lombar negativa para maligni-
dade. Fundoscopia: Edema da papila bilateral com 
múltiplas hemorragias e exsudados moles, duros. 
Asteroides hialoides OE. Angiografia Florescência: 
Sequelas retinianas de papiledema de longa duração 
por HT intracraneana e sequelas de HTA grave com 

focos de isquémia retiniana central sem vasculite.
Na RMN Cerebral:Hipersinal supratentorial as-
simétrico de predomínio esquerdo. Também em 
centros medulares dos hemisférios cerebelosos 
e pedúnculos cerebelosos médios, protuberância, 
núcleos talâmico medial bilateral e núcleos len-
ticulares e caudados, de maior extensão à esquerda. 
Áreas múltiplas compatíveis com microhemorragias. 
Doente efectuou tratamento (Nifedipina, Captopril, 
Metoprolol, Furosemido) com boa resposta. Após 2 
meses apresentava-se assintomático, com alterações 
visuais em regressão, efectuou RMN de controlo: 
reversibilidade parcial bem como algumas lesões de 
novo. Angiorressonância mostrou irregularidades 
parietais das artérias de grande e médio calibre mas 
sem oclusões e estenoses francas. 

CoNCLusÃo
Neste doente, apesar de num cenário de encefalo-
patia posterior reversível poderem existir alterações 
difusas de tronco cerebral semelhantes ao observado, 
a distribuição supratentorial não era a esperada 
nessa entidade e pode estar em relação com a co-
existência de irregularidades arteriovasculares/vascu-
lite associada ao HCV.
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INTRoDuçÃo: A obesidade é uma epidemia 
dos tempos modernos, estando associada a aumento 
da pressão arterial. 

oBJeCTIVos: Avaliar a prevalência da 
obesidade num grupo de doentes hipertensos e seu 
impacto nas necessidades farmacológicas e controlo 
tensional. 

mATeRIAL e mÉToDos: Seleccionados 
100 doentes a partir de uma base de dados de um 
equipamento de medição ambulatória da pressão 
arterial usando critérios de inclusão e exclusão pre-

viamente definidos. Os resultados foram sujeitos a 
tratamento estatístico usando programa informático 
(SPSS 13.0®). 

ResuLTADos: Dos 100 doentes incluídos 
neste estudo, 98 apresentavam informação que 
permitia cálculo do índice de massa corporal 
(IMC). Apenas um doente apresentava baixo peso 
(IMC<18,5 kg/m2). Dos restantes, verificamos que, 
16,5% tinham índice de massa corporal considerado 
normal (IMC entre 18,5 e 24,9 kg/m2), sendo que, a 
maioria (54,6%) apresentava excesso de peso (IMC 
entre 25 e 29,9 kg/m2), com 28,9% tendo critérios 
de obesidade (IMC ≥30 kg/m2). Comparando 
o grupo de doentes obesos, com os doentes não 
obesos, constatamos que apresentavam uma média 
de idades semelhante (60,1 ± 10,6 anos vs 62,8 ± 
13,3 anos; p=0,2), mas com predomínio de mulheres 
no grupo de doentes obesos (75,0%) em comparação 
com o grupo de não obesos (41,4%). Olhando para 
os valores médios das pressões arteriais sistólicas 
(PAS) e diastólicas (PAD) médias diárias, não 
verificamos ocorrência de diferença estatisticamente 
significativa entre o grupo de doentes obesos e 
não obesos (PAS: 131,1 ± 15,1 mmHg vs 129,3 
± 13,8 mmHg; p=0,5 e PAD: 73,4±9,2 mmHg vs 
75,9 ± 9,8 mmHg; p=0,2), o mesmo se passando ao 
comparar, entre os dois grupos, os valores médios 
das pressões arteriais sistólicas e diastólicas médias 
diurnas e nocturnas. No entanto, o grupo de doentes 
obesos estava medicado, em média, com maior 
número de anti-hipertensores, em relação aos não 
obesos (2,4 ± 0,8 fármacos vs 2,0 ± 1,0 fármacos), 
sendo a diferença estatisticamente significativa 
(p=0,02). De facto, no grupo dos obesos, 46,4% dos 
doentes estavam a fazer 3 ou mais anti-hiperten-
sores, enquanto que, nos restantes, apenas 27,5% 
necessitavam de 3 ou mais fármacos. Olhando para 
cada uma das classes de fármacos, verificamos que, 
apenas na classe dos diuréticos se verificou uma 
diferença estatisticamente significativa entre os 
dois grupos, com 75% dos obesos medicados com 
diurético vs apenas 44,9% dos não obesos tomando 
diuréticos (p=0,008). 

CoNCLusÃo: A obesidade tem prevalência 
significativa nesta amostra de doentes hipertensos, 
superior aos dados de prevalência populacional em 
Portugal, o que mostra a sua importância na hiper-
tensão arterial. Apesar do controlo tensional ser 
semelhante nos dois grupos, os obesos necessitaram 
de maior número de fármacos. É interessante notar 
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a elevada taxa de utilização de diuréticos nos obesos, 
comparativamente aos restantes doentes, tendo em 
conta o perfil metabólico adverso de muitos fárma-
cos desta classe, com maior risco nos obesos.
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Resumo:
A doença cardiovascular (DCV) é a principal causa 
de mortalidade nos diabéticos tipo 2 com doença re-
nal e a hipertrofia do ventrículo esquerdo a alteração 
mais frequente. 
Na doença renal crónica, apesar da etiologia multi-
factorial das alterações funcionais e estruturais do 
músculo cardíaco, há evidência que as alterações do 
metabolismo mineral contribuem para o aumento da 
massa cardíaca, sendo também factores permissivos 
na fibrose intersticial do miocárdio, particularmente 
nos doentes diabéticos. 
O nosso objectivo foi o de avaliar a relação entre o 
metabolismo mineral, nomeadamente da PTH e da 
vitamina D, sobre o índice de massa do ventrículo 
esquerdo (IMVE) em diabéticos tipo 2 com doença 
renal. 
Foi realizado um estudo transversal com 50 diabé-
ticos tipo 2 (f=18, m=32), com idade média de 66,9 
anos e um filtrado glomerular médio (MDRD) 
de 50 ml/min/1,73 m2 seguidos numa consulta de 
Nefropatia Diabética. 
Foram avaliados parâmetros do metabolismo 
mineral: cálcio, fósforo, PTH e forma inactiva da 
vitamina D, e o IMVE. 
Num modelo de correlação de Spearman, o IMVE 
correlacionou-se significativamente com a PTH 
(r=0,587 p= 0,001) e inversamente com a Vitamina 
D (r= -0,847  p= 0,001). Não se observou associação 
do IMVE com os valores de cálcio e fósforo. 
Neste, como noutros estudos, a PTH e insuficiên-

cia ou deficit da OH (25) D, estão associados ao 
aumento do índice de massa do ventrículo esquerdo. 
Porém, ainda é desconhecido a partir de que níveis 
quer da PTH e da OH (25)D passa a ocorrer 
comprometimento cardíaco, especialmente nos 
diabéticos tipo 2 com doença renal.
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INTRoDuçÃo: Tem sido sugerido que as 
estatinas podem interferir com a reabsorção tubular 
de albumina incrementando a microalbuminúria . 
No entanto, não existem estudos epidemiológicos 
que estudam este problema. Tentamos avaliar se a 
prevalência da microalbuminúria está aumentada 
nos pacientes que tomam estatinas. 

mATeRIAL e mÉToDos:Estudo trans-
versal realizado nas consultas de atenção primária 
de Extremadura. A microalbuminúria foi detectada 
por tira reativa mediante o cociente albumina/crea-
tinina na urina da primeira hora da manhã. Quando 
o teste era positivo realizou-se análise elementar 
com tira reativa e excluíu-se aos pacientes com 
positividade para nitritos e/ou leucocituria. Todos 
os pacientes foram submetidos a determinação de 
creatinina, ureia, e hemograma. Foram registados os 
medicamentos que estavam tomando os pacientes, 
particularmente estatinas. 

ResuLTADos: Sobre 496 pacientes avaliados 
8.15% dos que não tomavam estatinas e 21% dos 
que recebiam estatinas apresentavam microalbumin-
úria (p<0,001). O odds-ratio (OR) era 2,59 (sem 
estatinas, 0,435 -95%IC 0,27-0,70-; com estatinas 
1,11 –IC 1,04-1,20; p = 0,001). Os pacientes que re-
cebiam atorvastatina e simvastatina foram analisados 
separadamente (a amostra era pequena com outras 
estatinas). Dos pacientes com atorvastatina 30,4% 
apresentavam microalbuminúria e dos pacientes 

com simvastatina 14,3% (p = 0,015). OR 0,377 
para os tratados com simvastatina (0,599 IC 
0,41-0,87; atorvastatina 1,59 CI 1,02-2,46, p = 
0,015). Não havia diferenças nas concentrações 
do colesterol LDL nem de outros parâmetros 
lipídicos entre os grupos comparados. Fazendo 
a regressão logística a relação manteve-se nos 
diabéticos mas não desaparecia nos pacientes sem 
diabetes. 

CoNCLusÕes: O uso das estatinas parece 
associar-se a presença de microalbuminúria, 
particularmente nos pacientes diabéticos. Este 
risco parece maior com atorvastatina do que com 
simvastatina. 
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INTRoDuçÃo: A calcificação da válvula 
aórtica é um marcador de envelhecimento valvu-
lar e conduz a disfunção da mesma. A hiperten-
são arterial (HT) é um reconhecido interveniente 
na sua etiopatogenia.

oBJeCTIVo: 
Avaliar a HT como predictora de calcificação val-
vular aórtica (CVA) em doentes (D) sem estenose 
aórtica (EA) significativa.

mÉToDos: 
Estudo retrospectivo de 144 doentes (D) con-
secutivos que realizaram coronariografia por An-
gioTC multicortes (Phillips Brillance) durante o 
período de 18 meses: 37.5% homens, 62±13 anos, 
23.6% diabéticos, 79.2% hipertensos, 52.1% com 
dislipidemia, 41% com insuficiência renal crónica 
(IRC); 8.3% com EA (ligeira/moderada). Efectu-
adas medições de score de cálcio valvular aórtico 
(SV) por método semi-automátido igual ao usado 
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para determinação de cálcio coronário numa 
estação de trabalho (Aquarius 3D TeraRecon). Os 
D foram divididos em 2 grupos de acordo com a 
presença de CVA: grupo SV+ (SV≥1: 88D/61.1%) 
e grupo SV- (SV=0: 56D/38.9%). Comparados 
aspectos demográficos, factores de risco cardiovas-
cular (FRCV) e parâme-tros laboratoriais.

ResuLTADos: 
Os D do grupo SV+ eram em média 15 anos 
mais velhos (68±10 anos vs 53±11, p<0.001). 
Apresentaram em média valores de tensão arterial 
sistólica (TAS) 11mmHg superiores (144±22 vs 
133±22mmHg, p=0.005), tensão arterial diastólica 
(TAD) mais baixa (73±12 vs 78±11mmHg, 
p=0.023), pressão de pulso (PP) superior (71±23 
vs 55±18mmHg, p<0.001) e maior prevalência de 
disfunção renal (Estadios: I -30.5% vs 56.1%, II – 
49.2 vs 34.1%, III -20.3% vs 9.8%, p=0.033; taxa 
de filtração glomerular média (TFG por MDRD): 
80±26 vs 90±22mL/min/1.73m2, p=0.046). Por 
curva ROC destas variáveis foi possível identificar 
a idade (AUC 0.89, IC95% 0.83-0.95, p<0.001), 
a PP (AUC 0.68, IC95% 0.57-0.78, p=0.003) e 
a TAS (AUC 0.61, IC95% 0.50-0.73, p=0.05) 
como as que melhor se relacionaram com a CVA 
(vs TAD: AUC 0.35, IC95% 0.24-0.46, p=0.011, 
e TFG: AUC 0.34, IC95% 0.24-0.46, p=0.009). 
O melhor limiar identificado foi de 60 anos para 
a idade (sensibilidade: 85%, especificidade: 73%), 
de 51.5mmHg para PP (sensibilidade: 73%, 
especificidade: 51%) e de 128.5mmHg para a 
TAS (sensibilidade: 75%, especificidade: 42%). 
Não foi verificada diferença entre os grupos no 
que respeita a sexo ou outros FRCV. Por análise 
multivariada apenas a idade (OR 1.24, IC95% 
1.14-1.35, p<0.001) e a TFG (OR 1.00-1.06, 
p=0,045) se mostraram predictores independentes 
de CVA.

CoNCLusÃo: 
Na população em estudo, a presença de calcifica-
ção valvular associou-se a uma idade superior, a 
TAS e PP mais elevadas, e a menor TD e TFG. 
A PP e a TAS mostraram uma relação forte com 
CVA, salientando a importância que têm na sua 
patogenia, mas não actuaram de forma indepen-
dente. A idade e a TFG foram os únicos predic-
tores independentes de CVA. Estes resultados 
sugerem a importância da protecção renal e do 
controlo da TAS e PP, sobretudo em D com idade 
superior a 60 anos, como protectores de CVA.
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Segundo a Organização Mundial de Saúde o 
excesso de peso e a obesidade são sérios desafios 
do século XXI, sendo considerados problemas de 
Saúde Pública Mundial. Dados acerca das crianças 
e jovens portugueses estimam valores de prevalên-
cia de excesso de peso de 20,3 % e de obesidade 
de 11,3%. Diversos estudos apontam para uma 
associação entre obesidade e hipertensão arterial 
(HTA), com aumento da prevalência de HTA em 
crianças obesas, estando presente em cerca de 30% 
destas. Com este estudo pretendeu-se determinar 
a prevalência de obesidade e HTA nas crianças de 
6 e 13 anos da Unidade de Saúde Familiar (USF) 
Infesta, e a sua correlação com algumas variáveis da 
população em estudo.Realizou-se um estudo ob-
servacional analítico transversal, sendo a população 
estudada todas as crianças inscritas na USF Infesta 
que completaram em 2010 seis e treze anos de 
idade (num total de 198 crianças/jovens). Os dados 
foram obtidos por entrevista presencial e observa-
ção directa. Colheram-se dados referentes ao sexo, 
idade gestacional, peso ao nascimento, duração do 
aleitamento materno exclusivo, início da diversifica-
ção alimentar, Índice de Massa Corporal (IMC) das 
crianças, tensão arterial, IMC dos pais, antecedentes 
de HTA nos pais, entre outros. Os dados foram 
posteriormente analisados utilizando o SPSS 15.0®.
Contactaram-se todas as crianças com 6 anos inscri-
tas na USF, tendo respondido 50% destas. Nestas 
foi encontrada uma prevalência de 17% de excesso 
de peso e de 26% de obesidade. Relativamente aos 
valores tensionais, 4% das crianças apresentaram 

valores normais-altos e 2% valores elevados. Dos 
jovens com 13 anos inscritos na USF, responderam 
63%. Neste grupo encontrou-se 26% de excesso de 
peso e 15% de obesidade. Relativamente aos valores 
tensionais, 4% das crianças apresentaram tensão 
normal-alta, não tendo sido encontrado qualquer 
caso de tensão elevada. No grupo dos 6 anos, o 
aleitamento materno exclusivo superior a 4 meses 
revelou efeito protector relativamente ao excesso de 
peso/obesidade (p <0,05). No grupo das crianças 
de 13 anos verificou-se que o IMC elevado de 
ambos os progenitores se associa a excesso de peso/
obesidade no jovem (p <0,05). A prevalência de 
obesidade/excesso de peso encontrada foi superior à 
descrita na literatura. 
A prevalência de HTA encontrada é sobreponível à 
relatada na bibliografia para as crianças de 6 anos. 
Pelo contrário, no grupo dos 13 anos não se verificou 
nenhum caso de HTA. As diferenças encontradas 
podem dever-se ao reduzido tamanho amostral. A 
elevada prevalência de excesso de peso/obesidade 
encontrada neste estudo mostra claramente que são 
necessárias medidas interventivas, quer nos cuidados 
de saúde, quer na comunidade, dirigidas às crianças/
jovens e aos pais, de forma a promover estilos de 
vida saudáveis, prevenindo assim, futuras compli-
cações. É importante que sejam realizados mais 
estudos a nível nacional e com amostras mais repre-
sentativas, de forma a melhor adequar a prestação de 
cuidados à população.
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INTRoDuçÃo: 
A hipertensão arterial (HTA) tem elevada pre-
valência em Portugal. Em 2003, no estudo PAP, a 
prevalência na população adulta portuguesa era de 
42,1%, mas só em 46,1% dos casos era conhecida. 
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Os rastreios constituem um meio de identificação 
e orientação de doentes com risco cardiovascular 
elevado. 

oBJeCTIVos: 
Avaliar a prevalência de pressão arterial elevada 
(PAE) e os seus determinantes, num rastreio rea-
lizado em ambiente hospitalar. 

mÉToDos: 
No âmbito de uma iniciativa de educação para a 
saúde, o grupo da consulta de HTA efectuou um 
rastreio de HTA e aumento ponderal no átrio de 
acolhimento do nosso hospital durante 5 dias das 
14 às 19 horas. Foi recolhida informação relativa 
a género, idade, diagnóstico prévio de HTA e uso 
de fármacos anti-hipertensores. Foram efectuadas 
2 determinações da pressão arterial na posição de 
sentado e medido o peso e a altura. Definimos PAE 
como pressão arterial sistólica (PAS)≥140 mmHg 
e/ou pressão arterial diastólica (PAD)≥90 mmHg, 
excesso de peso como índice de massa corporal 
(IMC) entre 25-30 e obesidade como IMC≥30 Kg/
m2. As variáveis contínuas [medianas (intervalo 
e interquartil-IIQ)] e as categóricas (proporções) 
foram comparadas usando o teste de Mann Whitney 
e o qui-quadrado, respectivamente. Avaliamos os 
determinantes de PAE nos participantes com dia-
gnóstico prévio de HTA e sem HTA conhecida por 
modelos de regressão logística.

ResuLTADos: 
Foram rastreados 236 adultos, com idade mediana 
(IIQ) de 55 (45-65); 149 (63%) eram mulheres. A 
prevalência de PAE foi de 38,6% (33,6% nas mu-
lheres e 47,1% nos homens), tendo sido encontrada 
em 44 (31%) participantes sem HTA conhecida. A 
prevalência de HTA conhecida foi de 39,8% (37,6% 
nas mulheres e 43,7% nos homens) e a prevalência 
de HTA conhecida controlada foi de 50%. A pre-
valência de excesso de peso foi de 32,7% e 45,2%, e a 
de obesidade de 39,5% e de 32,1%, respectivamente 
nas mulheres e nos homens. Nos participantes com 
PAE, os que não tinham HTA conhecida, compa-
rando com os que tinham HTA conhecida, eram 
mais jovens (idade mediana de 49 (43-56) vs 62 (55-
68), p<0,001) e tinham PAD mais elevada [92 (88-
97) vs 84 (76-92), p<0,001]. Nos doentes com HTA 
conhecida não encontramos nenhum determinante 
de PAE. Nos participantes sem HTA conhecida os 
determinantes de PAE foram em análise multivari-
ada o género (masculino vs feminino, OR=3,45, IC 

95%: 1,53-7,78, p=0,003) e a obesidade (OR=3,48, 
IC 95%: 1,53-7,94, p=0,003). 

CoNCLusÕes: 
A HTA e o excesso ponderal têm prevalências eleva-
das nesta amostra de uma população comunitária. 
Os rastreios contribuem para a sensibilização das 
populações e a identificação de doentes em risco 
cardiovascular. A nossa amostra permite verificar 
que cerca de 1/3 dos indivíduos com pressão arterial 
elevada desconhece ter HTA.
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Resumo:
A HTA é actualmente um dos problemas de saúde 
pública mais preocupantes, sendo um dos factores 
de risco mais comum para o desenvolvimento das 
doenças cardio e cerebrovasculares, consideradas 
como uma das principais causas de morte e mor-
bilidade a nível mundial e também em Portugal. A 
educação terapêutica do doente hipertenso permite 
melhorias significativas no controlo da pressão 
arterial, mas principalmente, a adaptação à situação 
de doença, no que respeita à qualidade de vida do 
doente e à capacidade para o tornar autónomo, 
sabendo gerir a sua doença no dia-a-dia. Este estudo 
pretende validar um questionário de qualidade de 
vida, para português de Portugal, criado para deter-
minar a QV percepcionada pelo doente hipertenso e 
avaliar em doentes sob terapêutica anti-hipertensora 
quais os factores que afectam a QV. Destina-se a ser 
utilizado por profissionais de saúde da área de car-
diologia na população de doentes com hipertensão. 
Com este estudo pretendemos avaliar os aspectos da 
validade de constructo do instrumento, estabilidade 
temporal e a fiabilidade da consistência interna.
Procedeu-se à tradução do inglês do questionário 
HYPER - The Hypertension Health Status Inven-
tory e à sua validação em Portugal. A validação 

realizou-se no ano de 2007 e era dirigida a maiores 
de 18 anos. Incluiu doentes hipertensos das farmá-
cias comunitárias a tomar 1 ou mais anti-hiperten-
sores de forma crónica. Doentes que se dirigiam a 
farmácia para adquirir anti-hipertensores ou medir 
a TA foram convidados a preencher o questionário. 
A validade simultânea verificou-se através da cor-
relação dos resultados obtidos com o questionário de 
saúde geral SF-36 e o HYPER. A estabilidade tem-
poral através de teste reteste. A consistência interna, 
através da qual se verificou a homogeneidade do 
instrumento, realizou-se através do coeficiente alfa 
de Cronbach. Realizou-se uma análise estatística dos 
dados recolhidos recorrendo-se ao SPSS v15.
Participaram 1881 doentes hipertensos sendo a 
idade média de 60,49±12,16 anos. A análise factorial 
exploratória através do método dos componen-
tes principal, com a rotação oblíqua, revelou uma 
estrutura de três factores. Ficámos então com uma 
versão com 29 itens distribuídos por três dimensões 
(emocional, física e diária), contudo alguns dos itens 
carregam noutros factores diferentes da versão origi-
nal. A validade de conteúdo apresentou um elevado 
nível de consenso. A consistência interna apresentou 
um valor de alfa de Cronbach de αhyper=0.897 
para a escala de 29 itens; para o primeiro factor 
de αemocional= 0.883, para o segundo factor de 
αdiária= 0.822 e para o terceiro factor de  αfisica= 
0,711. 
Os testes efectuados revelaram boas características 
psicométricas da versão portuguesa do HYPER. 
Provou-se ter validade interna, fiabilidade e é de 
fácil aplicação. Pode ser utilizado futuramente no 
acompanhamento farmacoterapêutico do doente 
hipertenso, contribuindo para melhorar a prática 
clínica.
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INTRoDuçÃo:
 A prevalência de HTA estimada para a população 
portuguesa é de 42,6% de acordo com um estudo 

RESUMOS 5º cOngRESSO pORtUgUêS dE HipERtEnSãO
ABStRActS 5tH pORtUgUESE cOngRESS Of HypERtEnSiOn
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de 2009. A hipertensão arterial é um factor de risco 
cardiovascular (RCV) reconhecido, constituindo 
as doenças cardiovasculares a primeira causa de 
morte em Portugal. Um doente hipertenso deve ser 
visto não apenas como um valor, mas integrado numa 
avaliação global de RCV a partir da qual se decide a 
sua terapêutica.

oBJeCTIVos: 
Avaliar a qualidade de vigilância e controlo dos hi-
pertensos dos três ficheiros e monitorização de alguns 
parâmetros de seguimento do doente hipertenso.

mÉToDos: 
Dimensão estudada: Adequação técnico-científica e 
efectividade.
Unidade de estudo: Hipertensos inseridos no Pro-
grama de Vigilância pertencentes a três ficheiros de 
utentes, seguidos na unidade de saúde em 2009.
Tipo de dados: Processo.
Fonte de dados: Processo informático. 
Tipo de avaliação: Interna interpares, retrospectiva.

CRITÉRIos De AVALIAçÃo:
Procedimento: IMC; Perímetro abdominal (PA); 
Ficha lipídica; medição de tensão arterial (TA); ECG; 
Microalbuminúria.
Controlo (guidelines da HTA da ESC/ESH): TA 
registado < 140/90 mmHg (<130/80 mmHg se DM ou 
IRC, <125/75 se proteinúria); IMC<25 Kg/m2; PA<88 
cm se mulher, PA<102 cm se homem; Colesterol total 
<190 mg/dl; LDL<115 mg/dl; HDL>40 mg/dl e 
TG>150 mg/dl; Microalbuminúria <30 mg/24h.
Selecção da amostra: Base institucional.

ResuLTADos
806 hipertensos, 58,9% do sexo feminino, média 
de idade 68,4 anos, máximo 102 e mínimo 18 anos. 
Procedimento IMC 35,9%, PA 13,5%, ficha lipídica 
61,2%, medição de TA 68,1%, ECG 43,6% e microal-
buminúria 24,6% dos hipertensos. Controlo: TA con-
trolada 37,1%, IMC<25 Kg/m2 17,3%, mulheres com 
PA<88 cm 0,06% e homens com PA<102 cm 31,9%, 
18,5% dos hipertensos com Colesterol total < 190 mg/
dl, LDL <115 mg/dl, HDL>40 mg/dl e TG<150 mg/
dl e Microalbuminúria< 30 mg/24h em 71,2% dos 
hipertensos. 

DIsCussÃo
O padrão de qualidade dos parâmetros avaliados foi 
na globalidade insatisfatório, revelando o registo insu-
ficiente dos indicadores de procedimento bem como 

um controlo deficitário da TA e dos factores de RCV. 
Deste modo, há necessidade de instituir medidas cor-
rectoras a nível dos profissionais: divulgar resultados, 
disponibilizar guidelines actualizadas e proposta de 
actualização do programa de vigilância da HTA. A 
nível populacional, incentivar o cumprimento de me-
didas higieno-dietéticas e criar um guia do hipertenso 
de forma a capacitar o doente dos objectivos a atingir 
na sua doença. 
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INTRoDuçÃo:
Estudos revelam que a pressão arterial sistólica na 
admissão (PASa) é um factor de prognóstico indepen-
dente, em pacientes (P) internados por insuficiência 
cardíaca de diferentes etiologias. Contudo, o impacto 
prognóstico da resposta hipertensiva fisiopatológica em 
contexto de um fenómeno de stress orgânico cardíaco 
(como o enfarte agudo do miocárdio - EAM) carece 
de esclarecimento na literatura actual. 

oBJeCTIVo:
Avaliar o valor prognóstico intrahospitalar de uma 
resposta hipertensiva à admissão em doentes admitidos 
por EAM.

mÉToDos:
Estudo retrospectivo de 768 P admitidos consecu-
tivamente por EAM ( Jan. de 2007 a Out. de 2010) 
numa UCIC. Foram excluídos os P com antecedentes 
pessoais de HTA e com PASa< 100mmHg. Constituí-
dos 2 grupos (G) de acordo com PASa (n=228): GA 
(n=136) <140 e GB (n=92) >140 mmHg e compara-
ram-se as características clínicas, analíticas, angiográfi-
cas e endpoints (FEVE<45% e morte intrahospitalar). 
Análise estatística com SPSS.

ResuLTADos: 
A média de idade global foi de 66,1 anos (±12,8) (não 
existindo diferenças entre os G) prevalecendo o sexo 
masculino em ambos (±78%).
Os antecedentes pessoais cardiovasculares revelaram 
distribuição idêntica entre os G. Na medicação à 
admissão verificou-se que o GA se encontrava sob 
maior % de estatina e ß-bloq. (p-ns), não se verificando 
diferenças nas restantes classes farmacológicas. No 
ECG, verificou-se distribuição homogénea do EAM 
com supra-ST (±51%) e BCRE (±3%), sendo os mm 
de elevação de ST (1,97 vs 1,4mm; p-0,24) a % de 
FA e de HVE (p-ns) superiores no GA. A FC média 
foi de ± 78,3bpm (idêntica nos G). Nos sintomas de 
admissão e no tempo “door to balloon” não ocorreram 
diferenças entre os G, revelando o GA uma demora 
média superior na recorrência hospitalar (699 vs 532 
min, p-0,34).
Analiticamente, os valores dos leucócitos (p-0,01), 
RDW, Glicose, PCR (p-0,03), troponina máxima 
(TM) e BNP revelaram-se superiores no GA (sendo 
a ClCr inferior) não existindo correlação nos níveis de 
Hb e nos parâmetros lipídicos.
O Cateterismo revelou idêntica % de nº de vasos 
afectados entre G, com o GA a possuir 68,1% de 
envolvimento da descendente anterior (vs 57,7% 
GB;p-0,11) e menor FEVE global (52,64 vs 57,53%; 
p-0,035), repercutida clinicamente em classe de Killip 
máxima superior (1,7 vs 1,4; p-0,035).
O tempo médio de internamento foi idêntico entre 
grupos (±7,5 dias), sendo a taxa de mortalidade 
superior no GA (6,1 vs 1,8%; p- 0,10; global-7,9%) 
revelando-se a FEVE, FC, leucócitos, glicémia, PCR, 
TM e BNP predictores independentes a este nível.

CoNCLusÕes:
PASa superiores encontraram-se fortemente associadas 
a menor morbi/mortalidade intrahospitalar, revelando 
uma menor interacção com outros preditores indepen-
dentes de forte impacto global a este nível.
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INTRoDuçÃo: 
A extensão e gravidade da doença coronária (DC) 
constitui um factor prognóstico fulcral nos doentes 
com Síndrome Coronária Agudo (SCA). A precoce 
identificação dos doentes com risco mais elevado 
poderá levar à adopção de uma estratégia terapêutica 
mais intensiva nestes doentes. 

oBJeCTIVo: 
Identificar possíveis predictores clínicos da presença 
de doença coronária multivaso (3 vasos) em doentes 
submetidos a coronariografia por SCA. 

PoPuLAçÃo e mÉToDos: 
Nos últimos 15 meses, foram submetidos, no nosso 
centro, 341 doentes a coronariografia por SCA. 
Constituíram-se 2 grupos: Grupos 1 – doentes 
com DC de 3 vasos (n=66 doentes) e o grupo 2 – 
doentes com DC de 1 vaso ou coronárias sem lesões 
angiograficamente significativas (n=164 doentes). A 
presença de lesão coronária significativa foi definida 
como estenose coronária luminal ≥ 70%. Compara-
ram-se factores demográficos (idade e sexo), factores 
de risco cardiovascular (FRCV) e a apresentação 
clínica do SCA [Angina Instável; Enfarte Agudo do 
Miocárdio (EAM) sem elevação de ST e EAM com 
elevação de ST]. 

ResuLTADos: 
Os doentes com DC de 3 vasos (grupo 1) apresen-
taram uma idade superior à dos doentes do Grupo 
2 (70,5 ± 10,1 vs 64,3 ± 13,0 anos, p=0,0001), 
não se verificando diferenças na distribuição 
por sexos. Com excepção da presença de hábitos 
tabágicos mais prevalentes no Grupo 2 (33,5% vs 
15,2%, p=0,008), não se registaram diferenças com 
significado estatístico no que respeita à prevalência 
dos restantes FRCV entre ambos os grupos. Em 
ambos os grupos, a apresentação clínica de EAM 
sem elevação de ST foi a mais frequente (Grupo 1 - 
56,1%; Grupo 2 – 54,9%, p=ns), não se constatando 
diferenças entre os diferentes tipos de apresentação 
clínica. 

CoNCLusÕes: 
A prevalência de doença coronária aterosclerótica 

mutivaso nos doentes com SCA aumenta com a 
idade. A estratificação da extensão da DC não é 
possível apenas pelo conhecimento do perfil e/ou 
da apresentação clínica dos doentes com SCA.

ID Resumo: 40

sÍNDRome De CoNN e DIABeTes 
meLLITus - um CAso CLÍNICo

Data do Resumo: 20101215
Autores: Vera Cesário, Bernardo Loff, Carlos 
monteverde
Nome: Vera Cesário
Instituição: medicina Interna - Hospital Hosé 
Joaquim Fernandes – Beja
email: veracesario@hotmail.com

Resumo:
O Hiperaldosteronismo Primário é uma causa 
de Hipertensão Arterial (HTA) Secundária, que 
se manifesta habitualmente por HTA refractária 
associada a hipocaliémia, alcalose metabólica, 
supressão da actividade da renina e produção 
aumentada de aldosterona. 
Os autores apresentam um caso de HTA no 
contexto de Hiperaldosteronismo Primário em 
doente com o diagnóstico prévio de Diabetes 
Mellitus. 
Doente de 66 anos, sexo feminino, iniciou quadro 
caracterizado por poliúria, polidipsia, astenia 
e dores musculares generalizadas de instalação 
gradual e agravamento progressivo com alguns 
meses de evolução. Este quadro associava-se a 
valores  
tensionais elevados (>180/100mmHg), apesar de 
terapêutica anti-hipertensora. Antecedentes de 
DM tipo 2 com 15 anos de evolução, medicada 
com antidiabéticos orais. As glicémias capilares 
mantinham-se controladas. Não existia evidência 
de retinopatia, nefropatia ou neuropatia diabéticas 
estabelecidas. Antecedentes familiares de DM 
mas não de HTA. Ao exame objectivo, salientava-
se fácies incaracterística, TA190/88mmHg, igual 
em ambos os braços, pulso 76/minuto, arrítmico, 
ausência de sopros audíveis ao nível das artérias 
renais, ausência de massas abdominais palpáveis, 
membros inferiores sem edemas. 
Analiticamente, destaca-se glicémia 91mg/dL, 
HbA1c6.0%, função renal normal, microalbuminúria 
na urina de 24h aumentada (101.66mg/24h), per-
fil lipídico sem alterações, potássio sérico reduzido 

(2.4mmol/L), potássio na urina de 24h aumentado 
(145mmol/24h), aldosterona sérica aumentada 
(130.4ng/dL), actividade da renina sérica reduzida 
(<0.2ng/mL/h), relação aldosterona/actividade 
da renina plasmática aumentada (652ng/dL/ng/
mL/h). ECG: fibrilhação auricular. Ecocardio-
grama: aurícula esquerda dilatada, sem outras 
alterações, incluindo ventrículo esquerdo. Imagio-
logicamente, destaca-se na tomografia computo-
rizada abdominal imagem sugestiva de adenoma da 
supra-renal com diâmetro antero-posterior de cerca 
de 4 cm e transversal 1.5 cm. 
Foi feito o diagnóstico de Síndrome de Conn ou 
Hiperaldosteronismo Primário com proposta de 
terapêutica cirúrgica que decorreu sem intercorrên-
cias e benefício clínico. 
A associação de DM tipo 2 e HTA é frequente, 
fazendo ambas parte da síndrome metabólica. A 
prevalência de HTA renovascular aumenta na 
população diabética e com a duração da diabetes. 
Desta forma, no diabético, é importante despistar 
o envolvimento renal, sobretudo quando existem 
manifestações de doença cardiovascular. Nesta 
doente, apesar do longo curso de Diabetes, não 
havia evidência clínica de nefropatia, retinopatia 
ou neuropatia diabética, o que reforça a presença 
provável de outra etiologia para a HTA. 
No Hiperaldosteronismo Primário a suspeição 
clínica é a chave para o diagnóstico precoce, os 
sinais e sintomas são inespecíficos, podendo ser 
mascarados por outras patologias, nomeadamente a 
Diabetes, dificultando o diagnóstico, reforçando-se 
a importância da investigação de HTA secundária 
quando esta é refractária a terapêutica múltipla.

ID Resumo: 39

sÍNDRome De CusHING ADRe-
NAL: umA CAusA RARA De HIPeR-
TeNsÃo ARTeRIAL. A PRoPÓsITo 
De um CAso CLÍNICo

Data do Resumo: 20101215
Autores: marta de Almeida Ferreira, Joana Rama-
lho, Daniel Vaz, Anabela Giestas, Cláudia Amaral, 
André Carvalho, Joana Vilaverde, Fátima Borges
Nome: marta de Almeida Ferreira
Instituição: serviço de endocrinologia, Diabetes 
e metabolismo e serviço de medicina Interna do 
Hospital de santo António, Centro Hospitalar do 
Porto
email: martaffagferreira@hotmail.com

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

cOMUnicAÇÕES ORAiS

NoVemBRo/DeZemBRo   2011

Resumos.indd   28 11/11/27   20:27:53



29

INTRoDuçÃo
A hipertensão arterial (HTA), problema impor-
tante de saúde pública, é secundária em cerca de 
5 a 20% dos casos. Na maioria dessas situações, 
com o tratamento da causa, resolve-se a HTA. 
Uma pequena percentagem delas deve-se a 
Síndrome de Cushing (SC). 

CAso CLÍNICo
Mulher de 36 anos com história de pré-eclâm-
psia numa gravidez há 14 anos e antecedentes 
familiares de HTA. Há 1 ano iniciou quadro 
caracterizado por HTA de difícil controlo, 
com necessidade crescente de fármacos e 
aumento das suas doses, insónia, queda de 
cabelo, equimoses fáceis, aumento de peso de 
predomínio abdominal e troncular, fraqueza 
muscular proximal, plétora facial, aumento da 
adiposidade cervical e hirsutismo. Apresentava 
ainda dislipidémia e hipertrofia do ventrículo 
esquerdo no ecocardiograma transtorácico. Do 
estudo efectuado inicialmente: cortisolúria nas 
24h aumentada em 2 amostras; catecolaminas 
urinárias e androgénios séricos normais; ratio 
aldosterona/renina a excluir hiperaldoste-
ronismo primário. Perante teste de rastreio 
de SC positivo, confirmado também perante 
cortisolémia matinal não frenada (29,3 µg/dL) 
após 1 mg de dexametasona, prossegiu-se o 
estudo excluindo-se pseudo-Cushing com prova 
de dexametasona-CRH. ACTH matinal não 
frenada (6,21 pg/mL), pelo que realizou prova 
de CRH, cujo resultado favoreceu a existência 
de SC adrenal. Realizada RMN abdominal que 
mostrou um nódulo na glândula supra-renal 
direita com 35mm de maior diâmetro. Foi sub-
metida a adrenalectomia direita a 23/06/2010. O 
estudo anatomopatológico revelou a presença de 
adenoma da SR. Cinco meses após a cirurgia, a 
doente apresentava-se normotensa sem terapêu-
tica dirigida, sem estigmas de hipercortisolismo 
e com perfil lipídico normal. Assim, confirmara-
se a etiologia secundária da HTA. 

DIsCussÃo e CoNCLusÕes:
Os autores apresentam este caso pela sua 
raridade e para realçar a necessidade de excluir 
causas de hipertensão secundária em doentes 
com alterações ao exame objectivo evocadoras de 
patologias e com HTA refractária. O diagnós-
tico precoce permite um tratamento atempado, 
evitando as complicações inerentes à doença.
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oBJeCTIVos: 
Análise da terapêutica farmacológica num grupo de 
doentes hipertensos e sua repercussão. 

mATeRIAL e mÉToDos: 
Seleccionados 100 doentes a partir de uma base de 
dados de um equipamento de medição ambulatória 
da pressão arterial, que realizaram o exame nos 
últimos 12 meses, usando critérios de inclusão e 
exclusão previamente definidos. Os dados foram 
sujeitos a tratamento estatístico usando programa 
informático (SPSS 13.0®). 

ResuLTADos: 
Os 100 doentes considerados têm uma idade média 
de 62,4 ± 12,7 anos, sendo a amostra constituída 
por 52% de mulheres e 48% de homens. Em 99 dos 
100 doentes foi encontrada informação relativa aos 
hábitos farmacológicos em termos de anti-hiper-
tensores. Estavam a ser medicados, em média, com 
2,1 ± 1 fármacos anti-hipertensores diários, com a 
maioria (38,4%) sujeita a um regime de 2 fármacos. 
28,3% estavam medicados com apenas um fármaco 
anti-hipertensor, seguindo-se 27,3% com três 
fármacos e 6% com 4 ou mais fármacos. Olhando 
para os diferentes grupos farmacológicos de forma 
global, verificamos que, 53% estavam a tomar diu-
rético, 41% estavam a fazer beta-bloqueante (BB), 
40% estavam a fazer inibidores da enzima conver-
sora da angiotensina II (IECA), 39% estavam a 
fazer antagonistas dos receptores da angiotensina 
II (ARA II), 33% estavam a tomar antagonistas 
dos canais de cálcio (ACC) e 4% estavam a fazer 
outros grupos farmacológicos. Comparando os 
valores médios das tensões arteriais sistólicas e di-
astólicas médias diárias entre os doentes a fazerem 
um fármacos vs 2 ou mais fármacos (127,4 ± 16,1 
mmHg / 77,0±10,6 mmHg vs 130,6 ± 13,3 mmHg 

/ 74,1 ± 9,3 mmHg) não verificamos diferenças 
estatisticamente significativas entre os grupos 
(p=0,2; p=0,6). O mesmo acontece se tentarmos 
comparar os doentes a fazerem <3 fármacos com 
os que fazem 3 ou mais fármacos. Olhando para os 
doentes medicados com apenas um fármaco, veri-
ficamos que o grupo farmacológico mais usado, de 
forma isolada, foi o dos beta-bloqueantes (32,1%), 
com 28,6% tomando ARA II, 14,7% a tomar diu-
rético, 10,7% a fazer ACC e 10,7% a fazer IECA. 
No grupo de doentes que estavam a fazer dois 
anti-hipertensores, verificamos que, as associações 
mais frequentemente usadas foram as de IECA/
ARAII + diurético (42,1%) e de IECA/ARAII + 
BB (34,2%), com apenas 13,2% a fazerem IECA/
ARAII + ACC. De vários factores considerados, 
verificou-se que os obesos necessitaram de maior 
número de fármacos anti-hipertensores em relação 
aos não obesos (2,4 ± 0,8 fármacos vs 2,0 ± 1,0 
fármacos; p=0,02). 

CoNCLusÃo: 
Tal como referido habitualmente na literatura, a 
maioria dos doentes hipertensos necessita de mais 
do que um fármaco para o controlo adequado da 
pressão arterial, apesar de se ter verificado, neste 
grupo, que os fármacos mais usados em primeira 
linha e em associação não são necessariamente 
aqueles sobre quem recai a evidência clínica mais 
significativa.
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INTRoDuçÃo 
A incidência dos AVCs aumenta com a idade, 
mas cerca de 1/3 dos AVCs isquémicos ocorre em 
idades inferiores a 65 anos. Os factores de risco 
incluem idade avançada, HTA, tabagismo, doença 
cardíaca, e hipercolesterolémia. 
A dissecção carotídea espontânea é responsável por 
apenas 0,4-4% de todos os AVC; no entanto, causa 
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5-20% dos AVCs no adulto jovem. A dissecção de 
artérias intracranianas é rara, menos de 10% de to-
das as dissecções craniocervicais; sendo o segmento 
intrapetroso uma localização extremamente rara. 
Os autores relatam um caso clínico desta rara 
entidade associada à hipertensão arterial como 
principal factor de risco cardiovascular. 

CAso CLÍNICo 
Homem com 48 anos sem antecedentes relevantes que 
recorreu ao SU por cefaleia temporoccipital esquerda 
após quadro de perda súbita do conhecimento as-
sociada a disartria com recuperação espontânea. À 
observação PA 170/110mmHg com pulso 102bpm 
rítmico e no exame neurológico ptose com miose 
à esquerda. Restante observação normal. Realizou 
TC-CE que revelou hipodensidade circunscrita 
sub-lenticular esquerda. Durante o internamento 
realizou exames que revelaram hipercolesterolémia e 
oclusão da carótida interna esquerda com afilamento 
progressivo na sua região inicial, aspectos compatíveis 
com provável dissecção carotídea (angioTC cerebral). 
Iniciou anticoagulação oral, estatina e antihiperten-
sor. Em ambulatório realizou angioressonância que 
confirmou extensa dissecção da carótida interna es-
querda e estenose do segmento pós bulbar da mesma. 
O doente mantém terapêutica antihipertensora e 
anticoagulação. Aguarda observação em consulta de 
Neurocirurgia e imagiologia controlo. 

DIsCussÃo/CoNCLusÃo 
A dissecção carotídea espontânea é mais comum do 
que a maioria dos médicos pensa. O quadro clínico 
varia de alteração neurológica subtil a AVC. Inicial-
mente caracteriza-se por sinais locais, seguidos em 
poucas horas ou dias de sinais cerebrais ou isquémi-
cos da retina. A cefaleia é um sintoma frequente, 
tipicamente hemicraniana e ipsilateral. O diagnóstico 
pode ser tardio, uma vez que os sintomas podem ser 
atribuídos a outras causas. 
A angiografia foi considerada o exame “gold-stan-
dard”; no entanto actualmente a ressonância emergiu 
como exame de diagnóstico e de “follow-up”. 
A anticoagulação parece ser a estratégia mais ade-
quada numa fase precoce. O prognóstico é variável; 
mas a evolução clínica com terapêutica médica é 
habitualmente favorável. O risco de AVC após o início 
da dissecção é elevado no primeiro mês, e o risco de 
recorrência cerca de 1% por ano após o primeiro ano. 
A dissecção carotídea deve ser incluída no diagnóstico 
diferencial de eventos cerebrovasculares, cefaleias, 
paralisias de nervo craniano, e sintomas de etiologia 

não esclarecida, especialmente nos adultos jovens. Uma 
abordagem etiológica pronta com tratamento precoce pode 
prevenir consequências cerebrais e oculares isquémicas 
devastadoras. Não esquecendo o controlo dos factores de 
risco cardiovasculares mais frequentemente associados.
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INTRoDuçÃo
A obesidade é considerada pela Organização Mundial 
de Saúde como uma epidemia, afectando a longevidade, 
a qualidade de vida e favorecendo o aparecimento de 
doenças que levam a um importante aumento do risco car-
diovascular. Desta forma, a obesidade deverá ser encarada 
como uma epidemia que urge combater. 

oBJeCTIVo: 
Determinar qual o impacto da presença de obesidade no 
perfil clínico e angiográfico de doentes (D) hipertensos 
admitidos por síndrome coronária aguda (SCA) e sub-
metidos a coronariografia. 

PoPuLAçÃo e mÉToDos
Durante um período de 15 meses foram admitidos 341 
D por SCA numa Unidade de Cuidados Intensivos e 
submetidos a coronariografia. Destes, foram estudados, 
retrospectivamente, 239 D hipertensos. Registaram-se as 
variáveis demográficas (sexo e idade), os factores de risco 
cardiovascular (FRCV), a presença de disfunção renal 
avaliada pela taxa de filtração glomerular (TFG) estimada 
(TFG < 60 mL/min), a forma de apresentação clínica do 
SCA, a fracção de ejecção do ventrículo esquerdo (FEVE), 
o diagnóstico de DC significativa (estenose ≥ 50% do 
tronco comum e /ou ≥ 70% de pelo menos um vaso), o 
número de vasos e sua localização angiográfica. A presença 
de obesidade foi definida como um índice de massa cor-
poral (IMC) ≥ 30 Kg/m2, apresentando peso normal os D 
com IMC entre 18,5 e 24,9 Kg/m2.Compararam-se dois 
subgrupos de D hipertensos: obesos e com peso normal. 

ResuLTADos:
Dos 239 D hipertensos, 58 (24,3%) tinham peso 
normal e 48 (20,1%) eram obesos. Os restantes 133 D 
(55,6%) tinham excesso de peso. O subgrupo dos D 
hipertensos com peso normal era mais idoso (72,7 ± 
8,93 anos vs 62,4 ± 10,84 anos; p=0,0001) e apresen-
tava uma maior prevalência de disfunção renal (41,4 vs 
6,2%; p=0,0001). Os D hipertensos obesos apresentam 
maior prevalência de Diabetes Mellitus (DM) (54,2 vs 
32,8%; p=0,04). A apresentação de EAM com eleva-
ção do segmento ST foi mais frequente no subgrupo 
de D hipertensos com peso normal. Não se verificaram 
diferenças estatisticamente significativas no que diz 
respeito à distribuição por sexo, aos restantes FRCV e 
à função ventricular. Relativamente à presença de DC, 
ao número de vasos e à sua localização angiográfica 
não se registaram diferenças com significado estatís-
tico nos dois subgrupos de D hipertensos. 

CoNCLusÕes
Os D hipertensos com peso normal são mais idosos 
e apresentam uma maior prevalência de disfunção 
renal. Os D hipertensos obesos apresentam mais 
frequentemente DM. Na nossa população, a presença 
de obesidade em D hipertensos com SCA não se 
associou a uma maior prevalência de DC, nem a uma 
maior complexidade das lesões.
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INTRoDuçÃo:
A obesidade é a doença nutricional mais preva-
lente nos países industrializados e considerado pela 
Organização Mundial de Saúde como a pandemia 
do século XXI. Sabe-se que a obesidade aumenta o 
risco de hipertensão arterial (HTA) ainda na infância, 
sendo geralmente acompanhada por maus hábitos 
alimentares e sedentarismo. 

oBJeCTIVos:
Os objectivos do nosso estudo foram: determinar a 
prevalência da obesidade e HTA numa amostra de 
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alunos do 8º e 9º anos e caracterização dos hábitos 
alimentares e actividade física de adolescentes. 

mÉToDos: 
Estudo descritivo e transversal, a partir de uma 
população de 86 alunos do 8º e 9º ano, ano escolar 
2009/2010, da Escola Básica Pintor Almada Ne-
greiros em Lisboa. Foram avaliados os parâmetros 
estato-ponderais e registados pelos investiga-
dores. A avaliação sobre os hábitos alimentares e 
actividade física foi feita por entrevista, tendo sido 
registada a pressão arterial e frequência cardíaca em 
repouso. Para o tratamento dos dados recorreu-se 
ao SPSS (versão 17.0). 

ResuLTADos: 
Dos 87 alunos participantes (idade média 14+/-1 
anos), 63% eram do sexo feminino. O índice de 
massa corporal (IMC) médio foi superior nos 
participantes do sexo feminino (22,1+/-4,0 vs. 
20,6+/-2,7 no sexo masculino). A prevalência total 
de alunos com excesso de peso, ajustado à idade e 
altura, foi de 18,6% (n=16) e de obesidade foi de 
8,1% (n=7). Todos os alunos obesos eram do sexo 
feminino. Foram registados valores de pressão arte-
rial elevados, ajustados à idade e peso, em 10,3% 
(n=9) da população. Em relação as hábitos alimen-
tares, 15% das raparigas e 25% dos rapazes consi-
deravam não ter uma alimentação saudável e 15% 
da população não tomava o pequeno almoço antes 
e ir para a escola e 21% não faziam o lanche a meio 
da tarde. Em relação à prática de exercício físico, 
56% da população referiam praticar actividade física 
fora do horário escolar, e destes 45% mais de 4 
horas de exercício físico fora do horário escolar. 

CoNCLusÃo: 
A obesidade infantil e a hipertensão arterial são 
problemas reais, ignorados pela população em geral. 
A alimentação é uma área da promoção da saúde e 
prevenção da doença na qual os cuidados de saúde 
primários estão na primeira linha. Há a necessidade 
de realizar acções de educação para a saúde não só 
para corrigir a obesidade como prevenir os factores 
que podem contribuir para o aparecimento de HTA 
na idade adulta.
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Resumo:
Os doentes sob terapêutica hipocoagulante devem 
determinar periodicamente a razão normalizada 
internacional (INR).Esta realiza-se no centro de 
saúde (CS) desde 2007.A melhoria da qualidade 
implica realização de avaliação, implementação 
de medidas correctoras e reavaliação. Objectivo: 
Caracterizar os doentes hipocoagulados. Revaliar 
qualidade do registo, seguimento e controlo desses 
doentes. Comparar com resultados anteriores.
Dimensão estudada: qualidade técnico-científica 
da assistência ambulatória dos hipocoagulados. 
População: hipocoagulados inscritos no CS. 
Unidade de estudo: hipocoagulados em consulta 
desde pelo menos Novembro 2009 até Outubro 
2010. Critérios de exclusão: utentes falecidos ou 
que abandonaram consulta; utentes que iniciaram 
hipocoagulação após Novembro 2009. Dados: 
de processo e resultado. Fonte: SAM. Avaliação: 
interna, retrospectiva. Critério: registo de 1 código 
K22 (ICPC2) na consulta de Julho a Outubro; 
seguimento: pelo menos 10 avaliações de INR nos 
12 meses; controlo: proporção de valores de INR no 
intervalo terapêutico. Padrão de qualidade: Registo 
e Seguimento: suficiente se ≥51% e <70%, bom se 
≥70% e <90%, óptimo se ≥90%; Controlo: suficiente 
se ≥50% e <60%, bom se ≥60% e <70%, óptimo se 
≥70%. 
Dos 208 utentes inscritos, 154 são seguidos em 
consulta. Média de idades: 71,1 anos. Género 
masculino: 57,1%. K22 registado em 62,3% das 
consultas de Julho a Outubro. 82,5% com pelo me-
nos 10 consultas no período. Em 63,2% dos utentes 
avaliados em Outubro, INR dentro do intervalo 
terapêutico. 21,4 % dos utentes com pelo menos 
70% das avaliações de INR no intervalo. 
Os padrões de qualidade obtidos foram: Suficiente 
para “registo”, bom para “seguimento”,  insuficiente 
para “controlo” dos hipocoagulados. Verificou-se 
melhoria do padrão de qualidade de “registo” (insu-
ficiente para suficiente), mas manteve-se o padrão 
de qualidade insuficiente para o “controlo” e piorou 
o parâmetro de “seguimento” de óptimo para bom. 
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Resumo:
Mulher de 65 anos, raça caucasiana, com obesidade 
mórbida com antecedentes de HTA, DMII, FA 
Crónica e episodio de AIT nas 24 horas prévias. 
Tendo sido trazida ao SU por quadro de Sincope 
tendo sido encontrada com perda de conhecimento 
caída no chão.  Apresentava-se GCS de 15,hipertensa 
(TA:178/91) hemiparésia esquerda, babinski esquerdo 
e perda de controle de esfíncteres. Põe quadro de 
AVC clínico realizou TA CE revelou AVC isquémico  
na região frontal direita e parietal  esquerda. ECG 
revelou alterações compatíveis de FA com resposta 
ventricular controlada com bloqueio de ramo direito e 
inversão de ondas T de V1 a V3. Tendo ficado inter-
nada na unidade de AVC. 
Durante o internamento repetiu TAC CE que não 
revelou lesões isquémicas de novo. Manteve quadro 
hipertensivo de difícil controlo apesar da terapêutica 
instituída. Por insuficiência renal aguda realizou 
Ecografia do abdominal que revelou rins com redução 
da espessura parenquimatosa e uma certa indiferen-
ciação cortico medular. Teve melhoria da função renal, 
mantendo quadro hipertensivo ao longo do interna-
mento. Ecocardigrama que revelou estudo sugestivo 
a cardiopatia hipertensiva com HVE calcificação da 
vávula mitral; Auricula esquerda dilatada. Por suspeita 
sopro abdominal esquerdo realizou arteriografia renal 
que revelou estenose da artéria renal direita tendo rea-
lizado angioplastia com colocação de stent. Mantendo 
no entanto hipertensão de difícil controlo associado 
a hipocaliemia e alcalose metabólica. Foi solicitada 
TAC abdominal que revelou a presença de nódulo 
da supra renal com 14mm com contornos regulares 
e bem definidos. De densidade homogénea. Foi feita 
colheita de renina, aldosterona plasmática e metane-
frinas e acido vanilmandélico tendo apresentado 
apenas elevação plasmática da aldosterona. Colocou-se 
hipótese hiperaldosteronismo primário.Tendo iniciado 
aldosterona com boa resposta terapêutica.
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Caros colegas

O 6º Congresso de Hipertensão Arterial irá ter lugar em 
Vilamoura de 9 a 12 de Fevereiro de 2012 e terá como tema de 
referência, a Hipertensão e a Prevenção Cardiovascular.

Como habitualmente o Congresso é organizado pela Sociedade 
Portuguesa de Hipertensão que, delegou no Dr. Fernando Pinto 
a responsabilidade da sua execução e, conta, entre outros 
destacados participantes, com a presença de vários membros da 
Direcção da Sociedade Europeia de Hipertensão, incluindo o seu 
actual Presidente, o Prof. Josep Redon.

Haverá um realce particular para a discussão com os colegas da 
Medicina Geral e Familiar sobretudo no que se refere à aborda-
gem de casos clínicos e temas práticos.

O objectivo do congresso é o de estimular a investigação nesta 
área e em outras afins, para que aumente a percepção do risco de 
ter Hipertensão e, para que se torne premente a sua detecção e o 
seu controlo.

O Congresso permitirá abordar em pormenor a Hipertensão, no 
contexto da coexistência de outros factores de risco cardiovascu-
lares, promoverá o conhecimento actualizado dos mais impor-
tantes estudos publicados e propõe-se realçar a melhor estratégia 
para tratar os nossos doentes.

A vossa presença é importante para o sucesso do Congresso.

Até Vilamoura.

José Nazaré
Presidente da SPH

CARTA 6º CONGRESSO PORTUGUÊS DE HiPERTENSãO
E RiSCO CARDiOVASCULAR GLOBAL

CARTA DE InTRoDução Ao 
6º CongREsso DE hIpERTEnsão
poR DR. José nAzARé pREsIDEnTE DA soCIEDADE poRTuguEsA DE hIpERTEnsão
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nACIonAIs:

XII Congresso português 
de endocrinologia e 62ª
Reunião Anual da spedM
27 a 30 de Janeiro de 2011
Centro de Congressos 
de Tróia

5º Congresso português 
do AVC
3 a 5 de Fevereiro de 2011
Centro de Congressos Porto 
Palácio Hotel – Porto

5º Congresso português 
de hipertensão
17 a 20 de Fevereiro de 2011
Tivoli Marinotel – Vilamoura

XXV Congresso português 
de nefrologia
30 de Março a 2 de Abril 
de 2011
Tivoli Marinotel – Vilamoura

XXXII Congresso português 
de Cardiologia
8 a 10 de Abril de 2011
Centro de Congressos 
de Lisboa (Antiga Fil)

17º Congresso português 
de Medicina Interna
18 a 21 de Maio de 2011
Alfândega do Porto – Porto

AGENdA 2011

CongRessos nACIonAIs e InTeRnACIonAIs 2011
InTeRnACIonAIs:

ACC - American College 
of Cardiology 
2 a 5 de Abril de 2011
New Orleans – Eua

Ash – American society 
of hypertension
21 a 24 de Maio de 2011
New York – Eua

esh – european society 
of hypertension
17 a 20 de Junho de 2011
Milão – Itália

esc – european society 
of Cardiology
27 a 31 de Agosto de 2011
Paris – França

eAsd – european 
Association for the study 
of diabetes
12 a 16 de Setembro de 2011
Lisboa – Portugal

AhA - American 
heart Association
12 a 16 de Novembro de 2011
Orlando - Eua

PORTO

VILAMOURA

LISBOA

NEW YORK

MILÃO

PARIS

34 noVeMBRo / dezeMBRo 2011

33-36 • Datas.indd   34 11/11/22   0:01:49




