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EDITORIAL

No nº27 da Revista Portuguesa de Hipertensão e Risco Cardiovascular, em que se publica
o programa do VI Congresso Português de
Hipertensão, uma referencia particular para
os resultados apresentados no trabalho da
Dra. Isalia Miguel e colabs. Neste estudo
retrospectivo descritivo de 190 doentes observados pela 1ª vez na consulta de diabetes do
Hospital de Santarém, além da previsível elevadíssima prevalência de diabetes tipo2 e da
grande percentagem de HTA, dislipidemia,
sedentarismo e obesidade que caracterizam
este grupo de doentes, sobressai o facto
de mais de 80% dos homens e de 90% das
mulheres apresentarem perímetro abdominal
superior aos limites recomendados na Europa.
De realçar, também, que nestes doentes com
uma duração média de conhecimento de diabetes de 13 anos e valores médios de HbA1c
de 7,8%, 9 e 12% tinham ainda antecedentes
de enfarte do miocárdio e AVC e 10 e 13%
nefropatia ou retinopatia, respectivamente.
Igualmente de importância fundamental
é a chamada de atenção que os autores
fazem para a realidade socio-económica da
população observada já que mais de 90% dos
doentes tinha rendimento inferior a 1000€
mensais e 70% tinham escolaridade inferior
ao 5º ano ou eram analfabetos o que terá de
ser devidamente levado em conta no tipo de
acções de prevenção ou tratamento a implementar. A propósito de um caso clínico de
hipertensão renovascular a Dra. Sofia Sopete
Dias e colabs. fazem uma revisão desta
importante etiologia de hipertensão arterial
secundária sendo de salientar as imagens
apresentadas, especialmente sugestivas.
Por fim a Newsletter da Sociedade Europeia
de Hipertensão faz o “ponto” sobre ingestão
de sal e hipertensão arterial, lesões de órgãosalvo e eventos cardiovasculares.
Coincidindo a distribuição deste nº da nossa
Revista com o VI Congresso Português de
Hipertensão fazemos votos para que esta
reunião decorra com o elevado nível cientifico que vem sendo habitual e que possa
contribuir para a actualização e/ou formação
de todos os que se dedicam a esta importante

vine Heinly Page. Clin Auton Res
1991;1:259-60
5. Page IH, Helmer OM. A crystalline pressor substance: angiotonin. Proc
Center Soc Clin Invest 1939:12:17
6. Braun-Menendez E, Fasciolo JC,
Leloir LF, Munoz JM. La sustancia hipertensora de la sangre del
rinon isquemiado. Rev Soc Arg Biol
1939;15:420–5
7. Smith CG, Vane JR. The discovery of
captopril. FASEB J 2003;17:788–9
8. Jaeger P, Ferguson RK, et al. Mechanism of blood pressure reduction by
teprotide (SQ 20881) in rats. Kidney
Int 1978;13:289–96
9. DH Streeten, GH Anderson, JM
Freiberg, and TG Dalakos. Use of an
angiotensin II antagonist (saralasin) in
the recognition of “angiotensinogenic”
hypertension. New Engl J Med 1975;
292:657-62

patologia.

J. Braz Nogueira
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Resumo:

A Diabetes Mellitus (DM) é uma
doença crónica em larga expansão.
O número de diabéticos tem vindo
a aumentar em Portugal, apontando
o último relatório (2010) para uma
prevalência de diabetes de 12.3% da
população entre os 20 e os 79 anos(1,5).
Segundo o estudo Framingham, os
homens diabéticos têm o dobro de
risco cardiovascular e as mulheres
o triplo do que a população geral.
Igualmente quando sofrem eventos

coronários, os doentes diabéticos têm
maior risco de morte que aqueles sem
doença(2). A DM tipo 2 está associada
a vários fatores de risco que em conjunto constituem a síndrome metabólica(1). Estudos recentes revelam
que o risco cardiovascular é gradual e
progressivo à medida que a glicemia e
hemoglobina glicada (HbA1c) se elevam(2). A dislipidemia é característica
indissociável da DM, e constitui um
potente fator de risco cardiovascular(1).
A hipertensão arterial (HTA) é diag-
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nosticada em 40-60% dos indivíduos
com DM tipo 2 entre 45 e 75 anos e é
um fator de risco major para eventos
cardiovasculares. O objetivo deste
artigo foi a caracterização dos doentes diabéticos e a presença de risco
cardiovascular nos diabéticos referenciados a uma Consulta de Diabetes
Hospitalar.

Palavras Chave :

Risco cardiovascular; Diabetes Mellitus; Glicémia; Hipertensão; Dislipidemia

Abstract:

Diabetes Mellitus (DM) is a chronic disease on
a large expansion. The number of diabetics is increasing in Portugal, the last report (2010) pointed to a prevalence of diabetes of 12.3% of the
population between 20 and 79(1.5). According
to the Framingham study, men with diabetes
have twice the cardiovascular risk and women
three times more than the general population.
The same occurs on coronary events, patients
with diabetes are at increased risk of death than
those without disease(2). Type 2 DM is associated
with several risk factors that together constitute the metabolic syndrome (1). Recent studies
show that cardiovascular risk is gradual and
progressive as the blood glucose and glycated
hemoglobin (HbA1c) rise(2). Dyslipidemia is
an integral feature of DM, and is a potent cardiovascular risk factor(1). Arterial hypertension (AHT) is diagnosed in 40-60%of individuals with type 2 diabetes between 45 and 75
years and is a major risk factor for cardiovascular
events. The purpose of this paper was the characterization of patients and the presence of cardiovascular risk in diabetic patients referred to
a consultation of Diabetes Care.

Key words:

Cardiovascular risk; Diabetes Mellitus; Glycemia, Arterial hypertension; Dyslipidemia

Introdução:

A Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crónica
em larga expansão, atingindo as características de
uma verdadeira pandemia em expansão. A Federação Internacional de Diabetes (IDF) calcula que

no ano 2025 existirão 380 milhões de diabéticos,
o que corresponde a 7.1% da população mundial
entre os 20 e os 79 anos(1).
A doença coronária é a causa de morte mais frequente entre europeus adultos com DM. Segundo
um estudo efetuado pela American Diabetes Association (ADA) mais de 65% dos indivíduos diabéticos
americanos não consideram a doença cardiovascular como uma complicação grave da DM e apenas
18% dos diabéticos acredita que tem um risco
aumentado de doença cardiovascular(1). Segundo o
estudo Framingham, os homens diabéticos têm o
dobro de risco cardiovascular e as mulheres o triplo
que a população geral. Quando sofrem eventos
coronários, têm maior risco de morte que aqueles
sem doença. A presença de DM também eleva em
3 vezes a mortalidade por AVC(2).
A DM tipo 2 está associada a vários fatores de
risco que em conjunto constituem a síndrome
metabólica (SM), segundo os critérios Europeus,
o diagnóstico de SM é feito quando 3 ou mais dos
seguintes fatores estão presentes: perímetro abdominal no homem>94cm e mulher>80cm, triglicéridos jejum≥150 mg/dL, tensão arterial≥130/80
mmHg, glicémia jejum≥126mg/dL, HDL no
homem<40 mg/dL e na mulher<50 mg/dL(1,3) . Os
estudos publicados sugerem que a SM confere um
aumento de 2 a 3 vezes o risco cardiovascular e que
a coexistência desta síndrome com a DM aumenta
significativamente esse mesmo risco(1).
Estudos recentes revelam que o risco cardiovascular é gradual e progressivo à medida que a glicemia
em jejum, glicemia de 2h pós-sobrecarga oral de
glicose e hemoglobina glicada (HbA1c) se elevam,
ainda em “níveis pré-diabéticos”(2). O controlo da
glicemia é particularmente importante para a prevenção das complicações microvasculares, como a
retinopatia, a nefropatia, e as neuropatias periférica
e autonómica(4). No entanto, quase todos os estudos
prospetivos observacionais para a avaliação do
risco de doença macrovascular associada a diabetes
demonstram que este risco está aumentado quando
os valores de glicemia se encontram um pouco
acima dos limites do normal(1).
A dislipidemia é característica indissociável da
DM, e constitui um potente fator de risco cardiovascular, contribuindo de forma muito significativa
para as complicações macrovasculares.
A hipertensão arterial (HTA) é diagnosticada em
40-60% dos indivíduos com DM tipo 2 entre 45 e
75 anos, e em muitos já está presente no diagnós-

tico(2). A HTA é, tal como a DM, um fator de risco
major para eventos cardiovasculares, nomeadamente doença coronária, doença cerebrovascular
e doença arterial periférica. Aumenta também de
forma substancial o risco de desenvolvimento e
progressão de complicações microvasculares, em
particular a nefropatia e a retinopatia(1). Na DM
tipo 1, a HTA não costuma ocorrer enquanto não
houver sinais e sintomas de doença renal.
Assim como nos indivíduos não-diabéticos, o
tabaco aumenta a morbi-mortalidade cardiovascular(2). Quer ADA, quer IDF recomendam todos os
doentes a suspensão tabágica(3).
No que diz respeito ao sedentarismo, estudos
observacionais indicam que o exercício físico traz
benefícios cardiovasculares(2). Também nestes casos
se recomenda ter atividade física aerobica como
mínimo de 150min/semana(3).
A soma destes conhecimentos leva a estabelecer
recomendações na vigilância do doente diabético e
objetivos terapêuticos resumidos na Tabela 1(1,3).
Com base nestes dados, decidimos realizar um
estudo em que pretendiamos caracterizar o perfil
antropométrico, metabólico e bio-social, assim
como o risco cardiovascular dos doentes diabéticos referenciados a uma Consulta de Diabetes
Hospitalar.

Material e Métodos:

Tratou-se de um estudo retrospetivo descritivo,
usando dados recolhidos através da consulta
do processo clínico e de entrevista aos doentes
referenciados a uma primeira consulta de diabetes
hospitalar durante um ano (entre Junho de 2010 e
Julho 2011), no Hospital de Santarém. As variáveis
utilizadas são marcadores epidemiológicos, clínicos
e metabólicos. Foram utilizados métodos de
estatística descritiva. Foi usado o suporte estatístico
SPSS for Windows v17.

Resultados:

Foram incluídos no estudo 190 doentes, 96.3%
com DM tipo 2, que recorreram a uma primeira
consulta de diabetes hospitalar, 51.1% eram
do sexo masculino (97) e 48.9% eram do sexo
feminino (93), com uma média de idades de 63.5
anos e um desvio padrão de 12 anos (mínimo de
25 anos e máximo de 98 anos), as mulheres eram
em média mais velhas que os homens, 66.5 e 60.6
anos respetivamente. A duração média da doença
era de 13.2 anos.
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Parâmetro

Objetivo

Alteração de hábitos de vida

Educação estruturada e exercício físico

Exercício físico

≥150 minutos por semana de actividade física
aeróbica de intensidade moderada (p.ex. 30
min., 5 vezes por semana)

Abstinência tabágica

Tensão arterial

Obrigatória

< 130/80 mmHg (ou < 125/75 mmHg se
disfunção renal)

HbA1c

≤ 6.5%

< 126 mg/dL

Glicose em jejum

Glicose pós-prandial

< 200 mg/dL

Colesterol total

< 175 mg/dL

LDLc

< 100mg/dL (ou < 70 mg/dL com doença
coronária)

HDL (homem/mulher)

>40 mg/dL / >50 mg/dL

Triglicéridos

< 150 mg/dL

Tabela 1. Recomendações para o controlo e seguimento de doentes diabéticos

Figura 1. Presença de Hipertensão Arterial

Em relação aos seus antecedentes pessoais, e como
fatores de risco cardiovascular: 83.4% tinham
HTA, 67.5% dislipidémia e 12.4% mantinham
hábito tabágico ativo. (figura 1)
Quanto às complicações cardiovasculares: 9.4%
dos doentes em estudo já tinham tido pelo menos
numa ocasião um enfarte agudo do miocárdio
(EAM) e 11.9% um AVC.
No que diz respeito às complicações microvasculares frequentes nos doentes diabéticos: 13.3% dos
doentes tinha retinopatia, 10.1% nefropatia e 4.4%
neuropatia.
Relativamente aos parâmetros físicos e metabólicos
dos doentes (figura 2, 3 e 4), os valores médios
foram de: peso nas mulheres de 74.7kg e de 86.3kg
nos homens; o IMC de 30 kg/m2 sendo que 43.2%

Figura 2. Parâmetros físicos dos doentes
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dos doentes eram obesos (IMC≥30); perímetro
abdominal nos homens de 107.8cm e de 105.1cm
nas mulheres, excedendo o limite recomendado na
Europa em 82.5% dos homens (≤ 94cm) e 90.3%
das mulheres (≤80cm); glicose em jejum de 166.5
mg/dL, ultrapassando em 55.8% dos doentes
o valor máximo recomendado de 126mg/dL;
HbA1c de 7.83%, sendo em 74.6% dos doentes
superior ao 6.5% recomendado; colesterol total de
179.3 mg/dL, 36.3% com níveis superiores a 175
mg/dL; HDL médio de 39.9 mg/L nos homens e
41.3 mg/dL nas mulheres, inferior ao recomendado em 46.4% nos homens e 51.6% nas mulheres;
triglicéridos de 155.4 mg/dL, tendo 24.7% valores
superiores aos recomendados(3,4).
Quanto à prática do exercício físico, apenas 20.3%
dos doentes realizava exercício físico durante pelo
menos 30 minutos durante 5 dias da semana.
Das características sociais dos doentes avaliados salientamos que 66% dos doentes tinha rendimento
inferior a 500 euros, 26.3% entre 500 e 1000 euros,
3.2% entre 1000 e 1500 euros e 4.5% tinha rendimentos superiores a 1500 euros. Quanto ao nível
de escolaridade dos doentes: 14.7% era analfabeto,
59% tinha o 4º ano, 16% o 9º ano, 6.4% o 12º ano
e licenciatura 3.8%.

Discussão:

O número de diabéticos tem vindo a aumentar
em Portugal de acordo com o último Relatório do
Observatório Nacional de Diabetes (OND), que
apontava para uma prevalência de 12.3% da população entre os 20 e os 79 anos e uma incidência de
511.4 novos casos por 100 000 habitantes(5).
Os doentes do nosso estudo apresentam um deficiente controlo metabólico o que está refletido no
facto de 55.8% dos doentes terem valores médios
de glicose em jejum por cima do valor máximo
recomendado, 74.6% apresentarem valores de
HbA1c superiores ao alvo terapêutico.
Quanto às complicações macrovasculares, salientase que 9.4% dos doentes em estudo já tinham tido
pelo menos numa ocasião um EAM e 11.9% um
AVC.
Relativamente às complicações microvasculares,
13.3% dos doentes apresentavam já retinopatia,
10.1% nefropatia e 4.4% neuropatia.
Em parte estes resultados podem ser explicados
por tratar-se de um grupo com longa duração
de doença, tendo sido referenciados pelo médico
assistente a uma consulta hospitalar por deficiente
controlo ou pela presença de complicações, assim
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Figura 3. Controlo da glicémia
Figura 4. Alterações do metabolismo lipídico

como pela presença de outras comorbilidades que
não foram objetivo deste estudo.
Parece demonstrada a associação da diabetes com o
IMC. Segundo dados do Relatório do OND, das
pessoas identificadas com diabetes, 39.6% tinham
obesidade.
Dos dados obtidos no nosso estudo podemos
concluir que os nossos doentes são obesos, apresentando 43.2% dos doentes um IMC superior ou
igual a 30, o que representa uma incidência superior à observada no relatório nacional, tratando-se
na maioria dos casos de uma obesidade centrípeta,
com valores de perímetro abdominal que excedem
o limite recomendado na Europa em 82.5% dos
homens e 90.3% das mulheres.
Salientamos também a pouca prática de exercício
físico na população estudada, o que em parte
poderá ser explicado pela presença de comorbilidades próprias de uma população de idade
avançada.
Estes resultados confirmam a necessidade da
prevenção e educação, com o uso de orientações
nutricionais e estímulo à atividade física; o exercício
físico é um poderoso aliado no controlo da doença,
uma vez que melhora o perfil glicémico na DM
tipo 2, aumenta a sensibilidade à insulina, melhora
a tolerância à glucose e reduz o risco de doença
coronária, além de auxiliar à redução de peso e
proporcionar uma sensação geral de bem-estar(5)
A HTA, presente em 83.4%, é o principal fator
de risco associado a diabetes na nossa população
e apresenta-se em maior percentagem do que
descrito na literatura(1). Dados do United Kingdom
Prospective Diabetes Study (UKPDS) revelaram
que cada redução de 10mmHg na pressão arterial
sistólica traz uma redução de 12% na ocorrência
de qualquer complicação cardiovascular(2), pelo
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que o controlo tensional revela-se especialmente
importante em qualquer população diabética.
As alterações do metabolismo lipídico encontramse presentes em cerca de dois terços dos diabéticos
analisados, sendo que as alterações do colesterol são
mais prevalentes do que nos triglicéridos (36.3%
vs 24.7%), em parte explicado pela influência do
metabolismo endógeno e a dieta. Em prevenção
primária a utilização de estatinas para levar o
doente a atingir o alvo terapêutico de colesterol está
associada a uma diminuição de cerca de um terço
(33%-37%) dos principais eventos cardiovasculares
num período de 3-4 anos.
As estatinas apresentam um efeito limitado nos
níveis de HDL e de triglicéridos, mas outros
grupos farmacológicos como os fibratos demostraram ter menor eficácia na prevenção de eventos
cardiovasculares(1). No mesmo contexto foram
ainda descritas reduções de cerca de um terço nos
eventos coronários agudos e redução perto dos
50% dos AVC’s.
Por último, é de realçar que os dados obtidos
podem ter sido influenciados pelas características
sócio-económicas da população estudada, que em
geral apresentava um baixo nível educacional assim
como dificuldades sociais e económicas. Desta
forma, o relatório da OND apontou pela primeira
vez uma relação da diabetes com o nível educacional; pessoas que concluíram os seus estudos até ao
primeiro ciclo têm 1.5 a 2.5 vezes (19.4-30.3%)
uma prevalência superior à média nacional, enquanto pessoas que tenham concluído um nível de
educação secundário ou superior têm metade dessa
prevalência (6.6-7.9%)(5). Por esta razão, é preciso
ter em conta o ambiente social destes doentes
para adaptar as ações de prevenção à sua realidade
económica e educacional.

Portanto, tendo em conta os resultados apresentados, a nossa população apresenta uma elevada
soma de fatores de risco cardiovascular atendendo
à elevada prevalência de hipertensão, alterações
lipídicas, obesidade e sedentarismo, todos eles
fatores que podem ser alvo de intervenção e modificação que possa contribuir para diminuir o risco
cardiovascular associado à própria diabetes.
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CASO CLÍNICO
Clinical Case

HIPERTENSÃO RENOVASCULAR
A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Renovascular Hypertension - A clinical case study

Sofia Sapeta Dias1, Mariana Faria1, Ruy Fernandes E Fernandes2, Luís Mendes Pedro2,
Maria João Gomes1, J. Braz-Nogueira1
1
Clínica Universitária Medicina I Chln/Hospital Santa Maria, Lisboa
2
Instituto Cardiovascular De Lisboa
Maio de 2011

RESUMO

A hipertensão arterial (HTA) é provavelmente
a entidade nosológica mais prevalente na idade
adulta. Em cerca de 10% dos casos a HTA é
secundária, potencialmente reversível ou de tratamento específico, sendo as suas causas múltiplas.
Deve excluir-se HTA secundária apenas na
presença de informação clínica e complementar
sugestiva e se a intervenção for possível. A HTA
renovascular é uma das causas mais frequentes de
HTA secundária e está presente em 2% dos hipertensos sem outra especificação, sendo muito mais
prevalente em grupos de risco. Na maioria dos
casos é causada por aterosclerose da artéria renal,
na qual os estudos não têm mostrado benefício na
intervenção diagnóstica e terapêutica. No entanto,
em jovens predomina a displasia fibromuscular,
onde pode existir maior possibilidade de intervenção curativa.
Reporta-se o caso de um jovem com HTA renovascular por fibrodisplasia da artéria renal direita,
submetido a angioplastia com balão, com controlo
tensional subsequente. O diagnóstico foi sugerido
pela assimetria dos diâmetros renais e confirmado
por angiodinografia.
É apresentada uma revisão da literatura sobre
HTA renovascular, incluindo a actual discussão
sobre o tratamento médico versus a intervenção
vascular.

ABSTRACT
Hypertension is probably the most prevalent disorder in adulthood. In about 10% of
cases, hypertension is secondary, and either
it is potentially reversible or has a specific
treatment. It may be due to multiple causes,
and its presence should be confirmed only
in the presence of suggestive clinical and
complementary data and when intervention
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is possible. The renovascular hypertension is
one of the most common causes of secondary hypertension and it is present in 2% of
hypertensive patients without other specification, being much more prevalent in highrisk groups. In most cases, hypertension is
caused by renal artery atherosclerosis and
studies have shown no benefit in diagnostic
and therapeutic intervention. However, in
youngsters fibromuscular dysplasia is more
common and curative intervention is more
likely.
We present the case of a young man with
renovascular hypertension due to fibromuscular dysplasia of the right renal artery.
He underwent balloon angioplasty, with
subsequent blood pressure control. The
diagnosis was suggested by the presence of
renal asymmetry, and confirmed by duplex
ultrasound of the renal artery.
A review of literature on renovascular
hypertension is presented, including the
current debate between the medical and
vascular intervention.
INTRODUÇÃO

A hipertensão arterial (HTA) é provavelmente
a entidade nosológica mais prevalente na idade
adulta, tendo sido estimada em cerca de 42,1% em
Portugal1. Na sua presença o risco cardiovascular
duplica. É também um factor de risco importante
para a insuficiência renal. Em mais de 90%2 dos
casos a HTA é essencial, sem cura mas com possibilidade de controlo médico eficaz. Nos restantes
10% dos casos a HTA é secundária, sendo esta
percentagem mais importante nos grupos etários
abaixo dos 35 anos ou acima dos 55 anos. As
causas de hipertensão secundária são várias, não
sendo útil nem desejável investigar todos os
doentes hipertensos. No entanto, quando existem
dados clínicos, imagiológicos ou laboratoriais que
apontem para uma causa secundária, torna-se
mandatório excluir causas potencialmente reversíveis ou de tratamento específico.
Entre as causas de HTA secundária mais frequentes encontra-se a HTA renovascular, sendo
que a investigação deve ser limitada aos doentes
que possam beneficiar de uma intervenção eficaz.

Pode ocorrer em jovens mas é particularmente
prevalente em doentes idosos com doença
aterosclerótica difusa; em grupos de doentes de
elevado risco aterosclerótico a presença de doença
arterial renal pode atingir 70% dos casos3, o que
é particularmente notório quando são efectuados
estudos postmortem.
Persiste a dúvida se o achado de estenose da artéria
renal (EAR) tem correspondência causal com a
HTA e em que circunstâncias vale a pena tratar.

CASO CLÍNICO

Doente do género masculino, 17 anos, caucasóide, solteiro, estudante. Enviado à Consulta
de Hipertensão Arterial em Março de 2009 por
valores de tensão arterial (TA) elevados (superiores
a 160/90mmHg) detectados no exame físico para
a carta de condução. Queixava-se de cefaleias
occipitais esporádicas, negando outra sintomatologia, nomeadamente palpitações ou sudação. Sem
antecedentes médicos relevantes mas com hábitos
tabágicos moderados e consumo esporádico de
haxixe e de bebidas alcoólicas. Sem história familiar
de HTA ou de doenças renais.
Ao exame objectivo apresentava morfotipo longilíneo, sem hábito externo marfanóide, com valores
de TA de 170/110 mmHg em repouso e sentado,
sem diferença significativa com o ortostatismo e
entre os membros superiores e inferiores; auscultação cardio-pulmonar normal; aorta abdominal
palpável, sem sopros abdominais, sem atraso nos
pulsos femorais. Fundoscopia sem alterações.
Função renal normal, com normocaliémia e
normonatrémia, e exame sumário da urina sem
proteinúria e sem sedimento activo.
ECG: ritmo sinusal, sem critérios electrocardiográficos de hipertrofia ventricular esquerda (HVE).
Padrão de repolarização precoce.
A radiografia do tórax mostrava índice cardiotorácico < 50%, sem dilatação da aorta, sem
ratamento dos arcos costais.
Ecocardiograma: boa função sistólica, sem HVE
(septo 9 mm; parede posterior 9 mm) e sem hipertrofia auricular esquerda. Válvula mitral redundante
mas sem critérios de prolapso, falso tendão VE
subaórtico, válvula aórtica normal.
Ecografia renal: assimetria no diâmetro renal, com
rim esquerdo de 118 mm e rim direito de 83 mm,
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ambos com boa diferenciação cortico-medular.
Tendo em conta tratar-se de um jovem previamente saudável, sem história familiar de HTA ou
doença renal e ecograficamente com assimetria
renal, colocou-se a hipótese de se tratar de HTA
secundária a doença renovascular, pelo que se pediu
o doseamento da actividade da renina plasmática
e aldosterona urinária nas 24h. O resultado foi a
elevação cerca de duas vezes o normal da renina
plasmática (56,3 ng/ml/h) e aldosterona urinária
dentro dos valores normais (64 ug/24h).
De seguida pediu-se renograma com captopril.
Este mostrou função renal assimétrica por hipofunção grave à direita (TFG 8 ml/min) em rim
difusamente hipocaptante e de menores dimensões; função renal conservada à esquerda (Fig. 1).

significativa no terço médio da artéria renal direita
(Fig. 2)
Em Julho de 2009 o doente foi submetido a cateterismo por via femoral direita com estudo arteriográfico das artérias renais, confirmando-se a presença
de uma lesão suboclusiva, curta e única, localizada no
terço médio da artéria renal direita (Fig. 3-A e B), a
qual foi tratada por angioplastia com balão com bom
resultado angiográfico final (Fig. 3-C). Pela localização, morfologia da lesão e idade do doente a hipótese
diagnóstica colocada foi de displasia fibromuscular,
não se tendo por isso utilizado stent vascular.
O eco-Doppler de controlo mostrou a ausência de
lesões com repercussão hemodinâmica ao nível da
artéria renal direita (Fig. 4).
Nas avaliações subsequentes em Consulta o valor
da TA era 116/81mmHg sem terapêutica antihipertensiva, confirmando-se valores tensionais
dentro da normalidade em MAPA realizado após a
intervenção.
A avaliação com eco-Doppler realizada cerca de
2 anos depois do procedimento mantém-se sem
evidência de alterações significativas da artéria renal
direita (Fig.5).

DISCUSSÃO

Fig. 1- A)

No relatório do renograma com captopril foi
considerado não existir estenose funcionalmente
significativa do rim direito. Contudo, esta interpretação pode ter resultado do facto de não ter havido
alteração significativa da função renal à direita após
a administração de captopril, o que é esperado
tendo em conta a gravidade da hipofunção basal
desse rim. Por isso decidiu-se pedir avaliação em
Consulta de Cirurgia Vascular e angiodinografia das
artérias renais. Enquanto aguardava esta consulta, o
doente foi medicado com Amlodipina 10 mg q.d., e
Enalapril 10 mg b.i.d, com bom controlo dos valores
tensionais.
A angiodinografia renal entretanto realizada revelou a presença de estenose hemodinamicamente

É importante distinguir HTA renovascular de
doença renovascular; esta última define-se pela
presença de estenose da artéria renal (EAR), que
nem sempre é suficiente para causar hipoperfusão
renal e HTA. Em cerca de 32% dos normotensos
e 67% dos hipertensos2 há algum grau de estenose
da artéria renal, sem uma obrigatória relação
causal; assim, a doença renovascular é frequente,
principalmente com o aumento da idade, e nem
sempre implica HTA renovascular. A HTA renovascular é definida pela elevação persistente da TA
por isquémia renal2 quando causada por doença
renovascular. Trata-se de uma causa importante
de HTA secundária curável mas só está presente
em 2% ou menos 1,4 dos adultos com HTA sem
outra especificação; em casos de HTA resistente a
prevalência é de 10% e em casos de HTA em fase
acelerada chega a atingir os 30%5.
A prevalência da HTA renovascular tem aumentado com o envelhecimento da população mas,
paralelamente, tem sido também mais diagnosticada pela evolução e maior disponibilidade dos meios
complementares de diagnóstico. Murphy et al6
constataram que a colocação de stents vasculares na
artéria renal duplicou de 1996 até 2000 e o número
de angiografias quase quadriplicou.

A) ETIOLOGIA

A aterosclerose é a causa mais frequente de HTA
renovascular, sendo responsável por mais de 75%2
dos casos. É mais frequente nos homens e a
incidência aumenta com a idade e com a presença
de outros factores de risco cardiovasculares, em
particular com o tabagismo, pois a aterosclerose
renovascular faz frequentemente parte da doença
aterosclerótica sistémica. Trata-se de uma doença
progressiva e com pior prognóstico que a hipertensão primária, uma vez que atinge doentes mais
idosos, com pressão sistólica mais elevada, com
maior prevalência de insuficiência renal, hipertrofia
ventricular esquerda e cardiopatia isquémica. Neste
grupo de doentes, coexiste frequentemente HTA
essencial. Na maior parte dos casos existe atingimento do 1/3 proximal da artéria, numa placa
que evolui da aorta para a artéria renal, e em cerca
de 30% é bilateral. Apesar de mais raro, a doença
aterosclerótica pode ser focal renal e ter como única
manifestação a HTA.
A displasia fibromuscular da artéria renal é a segunda causa mais frequente de HTA renovascular,
presente em cerca de 25% dos doentes. É a forma
mais frequente nos jovens adultos, na 3ª e 4ª décadas de vida, principalmente no género feminino. É
mais frequente em fumadores e em doentes com
história familiar de displasia, e a afecção renal pode
estar associada a doença aneurismática cerebral7,8.
É uma doença vascular não inflamatória e não
aterosclerótica e corresponde a um grupo heterogéneo de lesões caracterizadas por espessamento
fibromuscular que pode envolver a íntima, a média
ou a adventícia da artéria, causando estenose
do lúmen e, eventualmente, macroaneurismas e
dissecções das artérias. A hiperplasia da média é a
forma mais frequente (80-85%9) e a mais benigna;
quando atinge a íntima ou adventícia pode existir
rápida progressão e hipertensão grave. Pode envolver os principais ramos da artéria (em 25% dos
casos) e em 60% dos casos é bilateral10,9; quando as
lesões são intrarrenais são particularmente difíceis
de visualizar e diagnosticar. A estenose pode ser
única e bem definida ou pode consistir numa série
de estreitamentos do lúmen conferindo o característico aspecto de rosário à imagem angiográfica,
habitualmente na porção média ou distal da artéria
renal, ao contrário da lesão aterosclerótica.
Existem ainda outras lesões que podem causar
estenose do lúmen da artéria renal e HTA renovascular, quer sejam lesões intrínsecas - como vasculite/arterite Takayasu (de particular difícil distinção
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Fig. 1- B)

Fig.1 - Renograma com captopril mostrando A) (página anterior) rim direito hipocaptante e de menores dimensões, e B) com hipofunção marcada.

imagiológica), angioma e malformação arteriovenosa - ou extrínsecas - como feocromocitoma ou
paraganglioma, outros tumores, neurofibromatose,
hematoma subcapsular ou perirrenal, fibrose retroperitoneal, entre outros.

B) APRESENTAÇÃO CLÍNICA

Apesar das diferenças epidemiológicas, os doentes
com estenose da artéria renal por aterosclerose ou
por fibrodisplasia podem ter uma apresentação
clínica semelhante; contudo, esta é variada. O
doente pode estar assintomático ou apresentar
HTA resistente ou refractária, ou ainda insuficiência cardíaca ou angina de peito refractária;
é particularmente característico de estenose da

artéria renal a instalação de insuficiência renal
ou o agravamento súbito da função renal após a
introdução de IECA ou ARA II (Tabela 1).
O achado à observação de sopro abdominal está
apenas presente em cerca de 46%11 dos doentes. A
maioria dos sopros vasculares sistólicos é inocente
mas sopros abdominais sistólico-diastólicos e com
lateralização em doentes hipertensos são sugestivos
de HTA renovascular12.
Uma vez que a elevação da TA na HTA
renovascular resulta da activação do eixo reninaangiotensina-aldosterona pela hipoperfusão renal,
a avaliação laboratorial pode mostrar hiperaldosteronismo secundário (elevação da renina plasmática
e hipocaliémia), para além de parâmetros de

insuficiência renal. A proteinúria é comum.
A ecografia renal faz parte da avaliação inicial de
qualquer doente com suspeita de HTA secundária;
este exame pode sugerir presença de EAR se
houver mais de 1,5 cm de diferença do comprimento dos dois rins, mas esta só está presente em
60-70%13.
Em doentes com aspectos clínicos sugestivos de
estenose da artéria renal a presença de estenose
hemodinamicamente significativa pode chegar aos
7,3%14.

C) DIAGNÓSTICO

O diagnóstico pode ser sugerido numa das
primeiras avaliações, perante os achados clínicos,

Fig.2 - Angiodinografia renal mostrando estenose hemodinamicamente significativa.
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Fig.3 - A) e B) Angiografia das artérias renais mostrando estenose significativa no terço médio da artéria renal direita; C) Angiografia após angioplastia com balão, mostrando a resolução da estenose.

Fig. 3-A, B e C)

Fig.4 - Angiodinografia após a intervenção com permeabilidade da artéria renal direita, sem evidência de reestenose.

Fig.5 - Angiodinografia 2 anos após a intervenção com permeabilidade da artéria renal direita, sem aspectos sugestivos de reestenose.

laboratoriais e ecográficos, mas a investigação
diagnóstica confirmatória deve ser dirigida apenas
aos candidatos a intervenção endovascular ou
cirúrgica com objectivo curativo. Os candidatos
são os doentes com estenoses significativas (>70%)
da artéria renal e cuja hipótese diagnóstica mais
provável seja a displasia fibromuscular ou doentes
com ausência de resposta à terapêutica médica ou
intolerância aos fármacos. Para os doentes com
HTA de evolução longa e estável, com tolerância
e boa resposta à terapêutica médica e função renal
normal (mais habitual em doentes com aterosclerose como causa da HTA), a revascularização não
tem mostrado benefício e tem riscos associados,
como a embolia de colesterol e nefropatia de
contraste. A revascularização também não trará
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benefício para os doentes com doença parenquimatosa renal bilateral porque a HTA destes
doentes já tem um componente parenquimatoso
renal não corrigível pela intervenção. Ainda assim,
nos doentes não candidatos a revascularização, o
diagnóstico presuntivo pode contribuir para evitar
a degradação da função renal pela adopção de
medidas protectoras.
A avaliação laboratorial da actividade da renina
plasmática e aldosterona plasmática ou urinária
podem contribuir para reforçar o diagnóstico se
houver evidência de aldosteronismo secundário
e permitem o diagnóstico diferencial com HTA
secundária a hiperaldosteronismo primário. No
entanto, o doseamento da renina nem sempre é útil
porque este valor normaliza algum tempo após a
estenose da artéria renal estar estabelecida (fase II
nos modelos experimentais de Goldblatt), o que
representa uma limitação deste exame. Por outro
lado, não se justifica o doseamento da renina por
cateterismo da veia renal uma vez que é um exame
invasivo com baixo valor preditivo2.
Se a revascularização for uma possibilidade, o
exame mais importante é a angiodinografia. Este
exame utiliza os ultrassons e efeito Doppler sobre
as artérias renais para avaliação da anatomia e
repercussão hemodinâmica da lesão, através da velocidade telediastólica, velocidade de pico sistólico e
razão renal-aórtica; permite ainda calcular o índice
de resistência pós-estenótica, que prevê a resposta à
revascularização - quando o índice está aumentado, por doença vascular intrarrenal irreversível
ou arteriosclerose, é pouco provável que haja uma
resposta favorável ao procedimento. A angiodi-

nografia tem uma elevada sensibilidade e alto
valor preditivo positivo (sensibilidade de 84-98% e
especificidade de 62 a 99%9), é acessível, de simples
realização, sem efeitos adversos15 e permite ainda
detectar reestenoses. As limitações são a dependência do operador, a difícil visualização de estenoses
distais e de artérias renais acessórias e a dificuldade
acrescida com a obesidade ou aerocolia.
Uma alternativa à angiodinografia é o renograma
com teste do captopril, que fornece informações
sobre o tamanho, perfusão e função renais, basal
e após a provocação com captopril. Os critérios
de EAR incluem 1) atraso da actividade máxima
(≥ 11 min), 2) assimetria importante do pico
de actividade de ambos os rins, 3) retenção do
radionucletótido após administração de captopril, e
4) diminuição da taxa de filtração do rim ipsilateral
após administração de IECA. Este exame também
tem elevadas sensibilidade (85%9) e especificidade
(93%9) mas estas percentagens baixam em doentes
com estenose bilateral ou rim único e insuficiência renal ou hipofunção grave de um rim, como
aconteceu no caso clínico descrito.
Os exames de imagem complementam os exames
funcionais supracitados, sendo a angiografia o mais
antigo e fundamental de todos. Não obstante, a
angiografia tem risco associado de efeitos adversos
como a nefropatia por contraste (particularmente
em doentes com insuficiência renal e diabetes,
que pode chegar aos 50% se as duas condições
coexistirem16,17) e a embolia de colesterol. Assim,
este exame é reservado para a fase de programação
da intervenção endovascular e tem sido substituído
por exames não invasivos como a tomografia

computorizada (TC) e a ressonância magnética
(RMN), que têm crescentes definição e disponibilidade. Ainda assim, a angiografia ainda é superior
em resolução.
A TC tem sensibilidade e especificidade 59-96%
e 82-99%9 respectivamente, principalmente com
imagens a três dimensões. É um exame útil em
doentes que já tenham um stent. É necessária a administração de contraste endovenoso, o que é desanconselhado nos doentes com insuficiência renal.
A RMN usa gadolínio, menos nefrotóxico, e tem
sensibilidade de 90 a 100% e especificidade de 76
a 94%9; é um exame mais caro, menos disponível e
pode não ser realizável em doentes com stents.
Os exames de imagem, apesar de caracterizarem
bem a lesão estenosante e de distinguirem as duas
causas principais de EAR, não têm poder preditivo
quanto à resposta à revascularização; para isso, a
angiodinografia e a renografia são essenciais.

D) TRATAMENTO

Existem dois tipos de tratamento disponíveis para
os doentes com EAR: 1) revascularização geralmente por angioplastia transluminal percutânea
da artéria renal ou por cirurgia, e 2) tratamento
médico. Qualquer um dos tratamentos visa a
normalização da TA, a preservação da função renal,
a redução do risco cardiovascular e da mortalidade.
A terapêutica com IECA, ARA II, antagonistas
dos canais de cálcio e beta-bloqueantes é eficaz no
controlo tensional e pode contribuir para a diminuição da progressão da doença renal. A activação
do sistema renina angiotensina é base da elevação
da TA destes doentes, pelo que a prescrição de

Aspectos clínicos sugestivos de estenose da artéria renal

1. HTA de início antes dos 30 anos ou HTA grave depois dos 55 anos;
2. HTA acelerada, resistente ou maligna;

3. Insuficiência renal (IR) de novo ou agravamento da IR pré-existente após administração de IECA ou ARA II;
4. Rim atrófico e assimetria dos diâmetros renais maior que 1,5 cm sem causa aparente;
5. Edema agudo do pulmão súbito e sem causa aparente;

6. IR de causa desconhecida, incluindo em doentes que começam terapia de substituição renal;
7. Doença coronária de múltiplos vasos;

8. Insuficiência cardíaca sem causa aparente;
9. Angina de peito refractária.

Tabela 1 - Aspectos clínicos sugestivos de HTA revovascular (ACC/AHA Practice Guidelines9)
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Rodape

extrapolados para doentes com displasia fibromuscular19.
Os doentes com fibrodisplasia parecem beneficiar
mais da intervenção endovascular que os doentes
com aterosclerose, provavelmente pelo melhor
estado geral. A ausência de tratamento pode levar
à insuficiência renal e a todas as consequências da
HTA sistémica. A progressão da estenose não é
frequente (só em 30%) e, por isso, não há benefício
no uso de stent20. Nos doentes com lesões ateroscleróticas há estudos aleatorizados e controlados
que demonstram o benefício do uso de stents21,22
por evitar a progressão da doença e pela menor
necessidade de re-intervenção.
Como a EAR provoca alterações na homeostase circulatória e pode levar a exarcebações da
cardiopatia isquémica ou insuficiência cardíaca por
efeitos directos da angiotensina II no miocárdio e/
ou sobrecarga de volume, alguns doentes beneficiam de angioplastia renal e coronária no mesmo
tempo. É de notar que estes doentes podem ser
prejudicados pela interdição de uso de IECA ou
ARA II.
A cirurgia de revascularização está hoje limitada
aos casos de doença complexa e com atingimento
de pequenas artérias ou complicada de macroa-

neurismas, pois nos outros casos a angioplastia
percutânea mostra-se igualmente eficaz e com
cerca de metade das complicações, incluindo
mortalidade pós-operatória.
O prognóstico e resposta à terapêutica são influenciados pela uni ou bilateralidade da estenose
e gravidade da mesma, para além de grau de
insuficiência renal, doença parenquimatosa renal,
proteinúria e doenças concomitantes9. A mortalidade é maioritariamente influenciada pela doença
sistémica, sendo a principal causa de morte destes
doentes a cardiovascular23.
Apresenta-se o caso de um jovem com HTA
renovascular por displasia fibromuscular da artéria
renal direita, submetido a angioplastia com balão,
com controlo tensional subsequente. O diagnóstico
foi sugerido pela assimetria dos diâmetros renais e
confirmado por angiodinografia. Optou-se por esta
atitude terapêutica pela idade do doente, provável
curta duração da HTA e ausência de comorbilidades, que são condições associadas a maior taxa de
sucesso. Faltam ensaios que confirmem a vantagem
da angioplastia comparativamente ao tratamento
médico, uma vez que os resultados negativos nos
estudos da EAR aterosclerótica não são extrapoláveis para casos de displasia fibromuscular.

L.PT.GM.02.2011.0100

um inibidor deste eixo é geralmente recomendada. Contudo, principalmente em doentes com
estenose renal grave bilateral, estenose de alto grau
em rim único ou doença crónica avançada, os
inibidores do sistema renina angiotensina aldosterona podem induzir insuficiência renal aguda por
inibição dos efeitos protectores da angiotensina
II. Esta complicação é habitualmente reversível
com a descontinuação do fármaco18. É importante
notar que qualquer antihipertensor pode provocar
hipoperfusão do rim com estenose e pode levar a
uma diminuição da taxa de filtração glomerular,
pelo que a função renal deve ser vigiada frequentemente.
A decisão de submeter o doente a angioplastia
tem sido polémica pela ausência de evidência que
demonstre a eficácia deste procedimento. O estudo
aleatorizado ASTRAL comparou doentes com
EAR aterosclerótica submetidos a tratamento
médico versus submetidos a tratamento médico e
revascularização. Neste último grupo a função renal
sofreu uma deterioração mais lenta (diferença de
0,06x10_3 L/micromol/ano, intervalo de confiança
95%, p=0,06) mas sem diferença significativa no
controlo da pressão arterial. Apesar de se tratar de
um estudo relevante, os resultados não podem ser
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INTRODUÇÃO

A hipertensão arterial (HTA) é uma doença
heterogénea em que desempenham um papel
factores genéticos e ambientais. Entre os maiores
determinantes ambientais da pressão arterial
(PA) elevada, encontram-se o consumo elevado
de álcool, a inactividade física e factores alimentares, em particular a ingestão alimentar de sal
(cloreto de sódio) e potássio. Nos últimos anos,
os benefícios da redução da ingestão alimentar de
sódio e do aumento da ingesta alimentar de potássio foram reforçados pela demonstração de que
estas abordagens terapêuticas, não farmacológicas,
da HTA tornam possível a redução da PA e das
lesões de órgão-alvo, bem como dos eventos
cardiovasculares (1). Todavia, apesar da acumulação
de evidências experimentais, epidemiológicas e

clínicas, provenientes de indivíduos com doenças
genéticas ou de estudos clínicos de intervenção,
a necessidade e a pertinência de promover uma
baixa ingestão alimentar de sódio (no contexto do
tratamento dos doentes hipertensos) continua a
ser contestada com regularidade. Em combinação
com a dificuldade de implementar esse tipo de
estratégia terapêutica não farmacológica na prática
clínica - a menos que se tomem iniciativas à escala
nacional - a referida controvérsia científica tem
levado a uma sub-utilização generalizada e a uma
falta de promoção dessa abordagem preventiva, em
favor de estratégias terapêuticas exclusivamente
farmacológicas.

RELAÇÃO ENTRE INGESTÃO
ALIMENTAR DE SAL E PRESSÃO
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No domínio experimental, numerosos estudos,
envolvendo várias espécies e animais modificados
geneticamente, demonstraram que um aumento
prolongado da ingestão de sal resulta numa elevação da PA. Foi obtida evidência convincente
de uma ligação entre ingesta de sódio e níveis de
PA em chimpanzés, animais que se encontram
geneticamente muito próximos dos seres humanos
(2,3). Um estudo conduzido em chimpanzés
mostrou que aumentar a ingestão alimentar de sal
de forma substancial (> de 15 g de sal/dia) resultou
numa elevação da PA durante um período de 20
meses; em 3 a 4 meses a PA regressou aos seus
níveis pré-intervenção quando a ingestão alimentar
de sal foi diminuída para níveis pré-estudo (no
grupo sujeito a ingesta aumentada de sal). Outro
estudo, conduzido também em chimpazés, analisou as alterações da PA em resposta a pequenas
alterações da ingestão alimentar de sal (3). Nesse
estudo, a evolução dos níveis da PA seguiu de perto
as alterações da ingestão de sal. Uma informação
importante (também obtida nesse estudo) é a de
que as elevações da PA foram tão grandes com
uma ingestão alimentar de sal igual ou inferior à
das recomendações correntes (2 a 6 g/dia), como
com ingestões mais elevadas (6 a 15 g/dia).
Nos seres humanos, foi também demonstrada
uma associação fraca entre ingestão de sal e níveis
de PA. O estudo mais frequentemente citado é o
INTERSALT (4), que mostrou que a excreção
urinária de sódio nas 24 horas (uma medida muito
aproximada da ingestão de sódio) se encontrava
significativamente associada aos valores individuais
de PA sistólica e diastólica. Mais importante ainda,
os resultados desse estudo demonstraram uma
maior elevação da PA com a idade nos indivíduos
que tinham maior ingestão alimentar de sal. Nos
anos 90, uma revisão dos dados relativos a 47.000
indivíduos não africanos, pertencentes a 24 comunidades, confirmou a associação positiva, inter
e intrapopulacões, entre níveis de PA e excreção
urinária de sódio e o seu reforço com a idade
(5,6). De notar que, no estudo INTERSALT, as
populações com baixa ingestão de sal (sódio < 50
mmol/dia ou sal < 3 g/dia) evidenciaram uma
reduzida elevação da PA com a idade. No estudo
EPIC-Norfolk, que envolveu 23.104 indivíduos,
a PA mostrou também ser mais elevada nos indivíduos com maior ingestão de sódio: a prevalência
de PA sistólica elevada (> 160 mmHg) foi de 12%

quando a ingestão de sal era > 12.9 g/dia e apenas
de 6% quando a ingestão de sal era de 4.7 g/dia (7).

INGESTÃO DE SAL E LESÕES DE
ÓRGÃO-ALVO

A ingestão elevada de sódio tem também sido
associada a hipertrofia venticular esquerda (HVE)
e a alterações da função e estrutura das grandes
artérias e do rim, alteração essa em parte independente do seu impacto aobre a PA.
A HVE é reconhecida como um factor de previsão
independente de complicações cardiovasculares
e mortalidade (8). A sua prevalência é particularmente elevada nos doentes hipertensos porque a
PA é uma determinante major da massa ventricular esquerda. Todavia, existem sólidos dados experimentais que sugerem que uma ingestão elevada de
sal pode promover HVE mesmo na ausência de
uma PA sistémica elevada. Experimentalmente, o
sódio é um co-factor necessário para o desenvolvimento de HVE e fibrose cardíaca em animais
sujeitos a um excesso de mineralocorticóides (9).
Para além disso, um aumento da concentração de
sódio desencadeia directamente sinais intracelulares
de estimulação de crescimento. Nos seres humanos,
vários estudos transversais reportaram uma associação positiva entre excreção urinária de sódio e
massa ventricular esquerda, quer em normotensos,
quer em hipertensos (10,11).
Uma avaliação cuidadosa da ingestão alimentar
de sal confirmou essa relação, independente da
PA, entre ingestão de sódio e massa ventricular
esquerda. Nesses estudos, a ingestão de sal mostrou
constituir uma determinante poderosa da massa
ventricular esquerda. Em doentes hipertensos,
a redução da ingestão de sal associa-se a uma
redução da massa ventricular esquerda concomitante com a redução da PA.
A nível vascular, foi reportado que a ingestão
aumentada de sódio induz alterações pronunciadas
da estrutura das artérias, tais como as artérias renais
ou cerebrais, independentemente dos níveis de PA
(12,13). Através de alterações da pressão de cizalhamento e da função endotelial, a ingestão elevada
de sódio pode induzir efeitos independentes da PA
a nível da parede vascular, afectando o conteúdo
vascular em colagéneo e fibras de elastina. Clinicamente, existe também evidência de que o sal
afecta a rigidez arterial e, em consequência, a PA
sistólica e a pressão de pulso. Num estudo chinês, o
aumento da velocidade da onda de pulso associada

à idade foi mais baixo na comunidade que tinha
uma ingestão de sal mais baixa (13). O consumo de
sal na população chinesa urbana era o dobro do da
população rural, e as alterações, relacionadas com
a idade, da PA sistólica e da rigidez aórtica ocorreram 30 anos mais tarde na comunidade rural, vs.
comunidade urbana. Uma redução da ingestão alimentar de sal reduziu a pressão de pulso, sugerindo
uma melhoria da distensibilidade arterial (14).
Experimentalmente, uma dieta com baixo teor em
sódio previne alterações renais em vários modelos
de HTA e doença renal. Em modelos murinos
de HTA e massa renal reduzida, a restrição de sal
impede o aumento da proteinúria, o crescimento
compensatório do rim e a glomérulo-esclerose
(15). De forma semelhante, em animais diabéticos,
a restrição de sal a longo prazo atenua a elevação
progressiva da albuminúria e o desenvolvimento
de hipertrofia renal. Uma baixa ingestão de sódio
poderá também induzir protecção renal por
redução da hiperfiltração glomerular (16). Em
seres humanos, os benefícios a longo prazo de
uma baixa ingestão de sódio a nível da progressão
das nefropatias, diabéticas ou não diabéticas, estão
menos bem documentados. Todavia, numa análise
retrospectiva da progressão da doença renal crónica,
a taxa de declínio da depuração (“clearance”) da
creatinina durante um período de 43 meses foi
duas vezes superior nos doentes com uma ingestão
de sódio elevada (> 200 mmol/dia), comparativamente aos doentes com uma ingestão de sódio
baixa (< 100 mmol/dia) (17). Vários estudos de
curto prazo mostraram que uma ingestão elevada
de sódio aumenta a filtração glomerular e poderá
ter um efeito deletério sobre a hemodinâmica
glomerular, reflectido por um aumento da fracção
de filtração e, em consequência, da pressão
intraglomerular. O impacto mais significativo da
ingestão alimentar de sal a nível da função renal é,
certamente, o seu efeito sobre a excreção urinária
de albumina. Num estudo transversal, que incluiu
indivíduos não tratados com um largo espectro de
valores de PA, a prevalência de microalbuminúria
foi marcadamente elevada nos indivíduos com
uma ingestão de sal superior a 12 g/dia (18). Este
achado é corroborado pelos resultados de um
estudo populacional efectuado em Groningen, que
incluiu 7.850 indivíduos, nos quais foi encontrada
uma interacção entre ingestão de sódio, obesidade e
prevalência de microalbuminúria (19). Nos doentes
proteinúricos, a redução da ingestão de sal associa-
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se a uma redução significativa da excreção proteíca
urinária e a restrição de sal aumenta o efeito
anti-proteinúrico dos bloqueadores do sistema
renina-angiotensina (SRA), efeito que pode ser
mimetizado pela administração de um diurético
tiazídico em combinação com um bloqueador do
SRA.
INGESTA DE SAL E INCIDÊNCIA DE
EVENTOS CARDIOVASCULARES
Vários estudos prospectivos de observação analisaram a associação entre ingestão alimentar de
sódio e mortalidade total. Toumilehto et al, reportaram que, no sexo masculino, a ingestão alimentar
de sódio se encontra associada a um aumento de
32% da mortalidade total, mas esta associação só
se observou nos homens com excesso de peso (20).
Alguns estudos (21) mostraram uma associação positiva entre ingestão alimentar de sódio e
mortalidade cardiovascular (CV), em particular
nos indivíduos com excesso de peso, mas outros
estudos não mostraram essa mesma associação.
No SHHS (“Scottish Heart Health Study”) foi
encontrada, para o sexo feminino, mas não para o
masculino, uma associação positiva entre ingestão
alimentar de sódio e morte de causa coronária
(22). No estudo de seguimento do NHANES
I, foi encontrada uma associação negativa entre
ingestão alimentar de sal e mortalidade CV,
associação essa que se tornava positiva quando a
excreção de sódio era corrigida relativamente à
ingesta calórica (23).
Num recente estudo de populações, que envolveu
indivíduos muito jovens, Staessen et al encontraram uma incidência mais elevada de mortalidade
CV nos indivíduos com taxa de excreção de sódio
mais baixa. Este surpreendente achado merece ser
confirmado num grupo de indivíduos mais idosos,
com maior probabilidade de serem sensíveis ao
sal do que caucasianos normotensos jovens com
baixa incidência de complicações CV (24). Vários
estudos prospectivos analisaram a associação entre
ingestão alimentar de sódio e risco de acidente
vascular cerebral (AVC); os dados reunidos até
agora são inconsistentes. Todavia, com base nas
alterações da PA constantes da meta-análise dos
estudos clínicos aleatorizados de redução do sal
e na relação entre PA, AVC e doença cardíaca
isquémica (DCI), tem sido estimado que uma
redução de 3 g/dia da ingestão alimentar de sal
reduziria a incidência de AVC em 13% e a de
DCI em 10% (25).
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AS INTERVENÇÕES PARA REDUZIR
A INGESTÃO ALIMENTAR DE SAL
REDUZEM A PA E OS EVENTOS CV
Numerosos estudos de intervenção têm sido
conduzidos para investigar o impacto clínico sobre
a PA da redução da ingestão alimentar de sódio.
Vários desses estudos foram limitados pela sua curta duração ou pelas alterações, muito pequenas ou
excessivas, da ingestão de sódio obtidas. A última
meta-análise de estudos aleatorizados, que teve em
conta apenas estudos com uma duração mínima
de pelo menos um mês e reduções moderadas da
ingestão de sódio que pudessem ser conseguidas na
prática clínica diária (média de 4,4 a 4,6 g sal/dia),
demonstrou que a redução da ingestão de sódio
se associa a uma redução significativa da PA, quer
nos normotensos, quer nos hipertensos (26). Um
estudo recente demonstrou também os benefícios
da redução da ingestão de sal em doentes com
HTA resistente (27).
Vários grandes estudos clínicos investigaram o
impacto da diminuição da ingestão de sal, isoladamente ou em associação com outras intervenções
dietéticas ou não farmacológicas de outro tipo, a
nível da PA e dos eventos CV. O estudo TONE
(“Trial of non-pharmacological interventions in
the elderly”) (28) implementou perda de peso e/
ou redução da ingestão de sódio em doentes hipertensos obesos, com idades compreendidas entre
os 60 e 80 anos, tratados com um fármaco antihipertensivo. O objectivo era obter e manter uma
excreção urinária de sódio inferior a 80 mmol/24h
(< 4,7 g sal/24h), adicionalmente a uma perda de
peso de pelo menos 4,5 Kg. Um grupo de “tratamento habitual” foi comparado com um grupo de
“intervenção activa”. A ocorrência do “endpoint”
combinado (HTA e/ou eventos CV) foi menos
frequente nos doentes submetidos a redução da
ingestão de sódio (vs. doentes não submetidos a
essa redução; HRR - “relative hazard ratio”: 0.69).
Relativamente ao “tratamento habitual”, a redução
da ingestão de sódio reduziu mais o “endpoint”
combinado do que a redução de peso (HRR:
O.60 vs. HRR: 0.64), e a associação de redução
da ingestão de sódio e redução de peso conseguiu
uma redução ainda maior deste “endpoint” (HRR:
0.47), após uma média de seguimento de 29 meses.
No estudo TOHP I (“Trial of Hypertension Prevention I”), múltiplas alterações do estilo de vida
foram comparadas em paralelo, incluindo redução
da ingestão alimentar de sódio e redução do peso
(29). A população alvo foram homens e mulheres

saudáveis com idades compreendidas entre os 30
e os 54 anos, com PA diastólica normal alta (na
classificação da ESH/ESC, 2007), que não se
encontravam a tomar fármacos anti-hipertensores.
Aos 18 meses, no grupo sujeito a restrição de sódio,
mas não no grupo de controlo, observou-se uma
redução significativa da excreção urinária de sódio
(- 55 mmol). As PAs sistólica e diastólica foram
significativamente reduzidas no grupo de tratamento activo vs. grupo de controlo, pela redução
da ingestão de sódio e pelas intervenções para
perda de peso. No grupo da redução da ingestão
de sódio registou-se uma redução não significativa
da incidência da HTA (-16%; RR: 0.84, IC 95%:
0.62-1.13), enquanto que no grupo da perda de
peso se registou uma redução significativa (-36%)
da incidência da HTA (RR: 0.66; IC 95%: 0.460.94). O objectivo do estudo TOHP II (“Trial of
Hypertension Prevention II”; estudo factorial 2x2,
aleatorizado, aberto e multicêntrico) foi determinar
se a perda de peso isolada, a redução da ingestão de
sódio isolada ou uma combinação das duas poderia
reduzir a PA e a incidência de HTA em indivíduos
com PA normal alta (30). Os participantes neste
estudo tinham uma PA diastólica normal-alta (8589 mmHg) com uma PA sistólica < 140 mmHg.
A PA foi significativamente mais baixa nos grupos
de intervenção, em cada período desta. Os efeitos
apreciáveis observados aos 6 meses diminuiram
muito durante o período de seguimento, indicando
que as intervenções a longo prazo de redução da
ingestão de sódio são difíceis de manter. Aos 48
meses de seguimento a incidência de HTA foi
significativamente mais baixa em todos os grupos
de intervenção, comparativamente ao grupo de
cuidados habituais. Os resultados do seguimento a
longo prazo (10 a 15 anos) dos doentes incluídos
nos estudos TOHP I e TOHP II evidenciaram
uma mortalidade total 20% inferior no grupo de
indivíduos submetidos a restrição de sódio, mas
essa redução não foi significativa. Todavia, no
grupo da restrição de sódio, e vs. grupo de controlo,
registou-se uma redução significativa (-30%) da
incidência de doença CV - definida como enfarte
do miocárdio, AVC, cirurgia de “bypass” coronário
(CABG), angioplastia coronária ou morte de
qualquer causa CV.
O estudo DASH é um estudo de referência que
comparou uma dieta controlo com uma dieta
rica em frutos, vegetais e produtos lácteos com
baixo teor de gorduras (dieta DASH). Essa dieta
reduziu signitivamente a PA no prazo de um mês.
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No subsequente estudo DASH-sódio, foram
comparadas três ingestões alimentares diferentes
de sódio - 150, 100, e 50 mmol/24h (correspondendo aproximadamente a 8,8, 5,8 e 2,9 g de
sal/dia) - com e sem dieta DASH (31). Quer
no grupo da dieta de controlo, quer no grupo
da dieta DASH, a PA foi significativamente
mais baixa nos indivíduos submetidos a maior
restrição de sódio. Os resultados do estudo
DASH-sódio fortaleceram ainda mais a conclusão de que a redução de ingestão alimentar
de sódio reduz de forma eficaz a PA e acrescenta
um benefício adicional aos benefícios conferidos
pela dieta DASH. Mais recentemente, foi conduzido um grande estudo de intervenção para
avaliar a associação entre síndrome metabólica
e sensibilidade ao sal, definida como a resposta
da PA a uma ingestão baixa (50 mmol/dia) ou
elevada (300 mmol/dia) de sal (32). Os resultados desse estudo, realizado numa população
chinesa não diabética, mostraram que a presença
de síndrome metabólica aumenta a resposta
da PA à ingesta de sal. Em consequência, em
indivíduos com síndrome metabólica, a restrição
da ingestão alimentar de sódio poderá constituir
uma componente importante da estratégia para
reduzir a PA.

CONCLUSÕES

Na prevenção e tratamento da HTA essencial e na prevenção das lesões de órgão alvo
subclínicas causadas pela HTA, as intervenções
dietéticas não farmacológicas que promovam
uma baixa ingestão alimentar de sal deverão ser
tidas em conta de uma forma mais sistemática.
Embora essas abordagens sejam consideradas
difíceis de implementar e manter, ao longo dos
anos, na maioria dos indivíduos, providenciam
oportunidades únicas em termos de custo-eficácia para evitar a terapêutica farmacológica nas
fases iniciais da HTA e para reduzir a intensidade da mesma terapêutica (farmacológica)
em doentes com HTA estabelecida. Tendo em
consideração a dificuldade que existe, a nível
individual, em alterar a longo prazo os hábitos
alimentares, intervenções a nível nacional, tendo
como objectivo a redução do conteúdo de sódio
dos alimentos processados, poderão providenciar
benefícios de saúde substanciais à população em
geral e também aos doentes hipertensos.

1. Lawes CM, Vander HS, Rodgers A. Global burden of bloodpressure-related disease, 2001. Lancet 2008; 371: 1513–1518.
2. Denton D, Weisinger R, Mundy NI, et al. The effect of increased salt
intake on blood pressure of chimpanzees. Nat Med 1995; 1: 1009–1016.
3. Elliott P, Walker LL, Little MP, et al. Change in salt intake affects
blood pressure of chimpanzees: implications for human populations.
Circulation 2007; 116: 1563–1568.
4. Intersalt: an international study of electrolyte excretion and blood
pressure. Results for 24-hour urinary sodium and potassium excretion.
Intersalt Cooperative Research Group. BMJ 1988; 297: 319–328.
5. Frost CD, Law MR, Wald NJ. By how much does dietary salt
reduction lower blood pressure? Analysis of observational data within
populations. Br Med J 1991; 302: 815–818.
6. Law MR, Frost CD, Wald NJ. By how much does dietary salt reduction lower blood pressure? Analysis of data from trials of salt reduction.
BMJ 1991; 302: 819–824.
7. Khaw KT, Bingham S, Welch A, et al. Blood pressure and urinary
sodium in men and women: the Norfolk Cohort of the European
Prospective Investigation into Cancer (EPIC-Norfolk).
Am J Clin Nutr 2004; 80: 1397–1403.
8. Verdecchia P, Porcellati C, Reboldi G, et al. Left ventricular hypertrophy as an independent predictor of acute cerebrovascular events in
essential hypertension. Circulation 2001; 104: 2039–2044.
9. Burnier M, Phan O, Wang Q. High salt intake: a cause of blood
pressure independent left ventricular hypertrophy? Nephrol Dial
Transplant 2007; 22: 2426–2429.
10. Schmieder RE, Messerli FH, Garavaglia GE, Nunez BD. Dietary
salt intake. A determinant of cardiac involvement in essential hypertension. Circulation 1988; 78: 951–956.
11. Daniels SD, Meyer RA, Loggie JM. Determinants of cardiac
involvement in children and adolescents with essential hypertension.
Circulation 1990; 82: 1243–1248.
12. Tobian L. Salt and hypertension: lessons from animal models
that relate to human hypertension. Hypertension 1991; 17 (Suppl I):
I52–I58.
13. Avolio AP, Deng FQ, Li WQ, et al. Effects of aging on arterial
distensibility in populations with high and low prevalence of hypertension: comparison between urban and rural communities in China.
Circulation 1985; 71: 202–210.
14. Gates PE, Tanaka H, Hiatt WR, Seals DR. Dietary sodium restriction rapidly improves large elastic artery compliance in older adults
with systolic hypertension. Hypertension 2004; 44: 35–41.
15. Lax DS, Benstein JA, Tolbert E, et al. Effects of salt restriction on
renal growth and glomerular injury in rats with remnant kidneys.
Kidney Int 1992; 41: 1527–1534.
16. Bank N, Lahorra G, Aynedjian HS, et al. Sodium restriction corrects hyperfiltration of diabetes. Am J Physiol 1988; 254: F668–F676.
17. Cianciaruso B, Bellizzi V, Minutolo R, et al. Salt intake and renal
outcome in patients with progressive renal disease. Miner Electrolyte
Metab 1998; 24: 296–301.

18. Du Cailar G, Ribstein J, Mimran A. Dietary sodium and target
organ damage in essential hypertension. Am J Hypertens 2002; 15:
222–229.
19. Verhave JC, Hillege HL, Burgerhof JG, et al. Sodium intake affects
urinary albumin excretion especially in overweight subjects. J Intern
Med 2004; 256: 324–330.
20. Tuomilehto J, Jousilahti P, Rastenyte D, et al. Urinary sodium
excretion and cardiovascular mortality in Finland: a prospective study.
Lancet 2001; 357: 848–851.
21. He J, Ogden LG, Vupputuri S, Bazzano LA, Loria C, Whelton PK.
Dietary sodium intake and subsequent risk of cardiovascular disease in
overweight adults. JAMA 1999; 282: 2027–2034.
22. Tunstall-Pedoe H, Woodward M, Tavendale R, A’Brook R,
McCluskey MK. Comparison of the prediction by 27 different factors
of coronary heart disease and death in men and women of the Scottish
Heart Health Study: cohort study. BMJ 1997; 315: 722–729.
23. Alderman MH, Cohen H, Madhavan S. Dietary sodium intake
and mortality: the National Health and Nutrition Examination
Survey (NHANES I). Lancet 1998; 351: 781–785.
24. He FJ, MacGregor GA. How far should salt intake be reduced?
Hypertension 2003; 42: 1093–1099.
25. Stolar-Skrzypek, Kuznetsova T, Thijs, et al. European Project on
Genes in Hypertension (EPOGH) Investigators. Fatal and non fatal
outcomes, incidence of hypertension, and blood pressure changes in relation to urinary sodium excretion. JAMA 2011; 305: 1777-1785.
26. He FJ, MacGregor GA. Effect of modest salt reduction on blood
pressure: a meta-analysis of randomized trials. Implications for public
health. J Hum Hypertens 2002; 16: 761–770.
27. Pimenta E, Gaddam KK, Oparil S, et al. Effects of dietary sodium
reduction on blod pressure in subjects with resistant hypertension: results
from a randomized trial. Hypertension 2009; 54: 475-81.
28. Whelton PK, Appel LJ, Espeland MA, et al. Sodium reduction
and weight loss in the treatment of hypertension in older persons: a
randomized controlled trial of nonpharmacologic interventions in the
elderly (TONE). TONE Collaborative Research Group. JAMA 1998;
279: 839–846.
29. The effects of nonpharmacologic interventions on blood pressure of
persons with high normal levels. Results of the Trials of Hypertension
Prevention, Phase I. JAMA 1992; 267: 1213–1220.
30. Effects of weight loss and sodium reduction intervention on blood
pressure and hypertension incidence in overweight people with highnormal blood pressure. The Trials of Hypertension Prevention, phase II.
The Trials of Hypertension Prevention Collaborative Research Group.
Arch Intern Med 1997; 157: 657–667.
31. Sacks FM, Svetkey LP, Vollmer WM, et al. Effects on blood pressure
of reduced dietary sodium and the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet. N Engl J Med 2001; 344: 3–10.
32. Chen J, Gu D, Huang J., et al. Metabolic syndrome and salt
sensitivity of blood pressure in non-diabetic people in China: a dietary
intervention study. Lancet 2009; 373: 829–835 .

janeiro/fevereiro 2012

Newsletter.indd 23

23

12/01/18 23:43:49

6º congresso português de Hipertensão
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and global cardiovascular risk
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and global cardiovascular
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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 abordagem 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 cardiovasculares,
promoverá o conhecimento actualizado dos mais importantes 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
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15:30

MESA REDONDA | ROUND TABLE
PROJECTOS DE INVESTIGAÇÃO EM PORTUGAL
INVESTIGATION WORK IN PORTUGAL

10
FEV

10
FEV

SEXTA-FEIRA
FRIDAY

SALA ?????????

Moderadores/Chairpersons: Luís Martins, Santa Mª Feira e Jorge Cotter, Guimarães

SEXTA-FEIRA
FRIDAY

Prevalência de HTA em crianças e adolescentes - estudo epidemiológico
Prevalence of HTN in children and adolescents – epidemiological survey

15:30

João Maldonado,
MESA REDONDA | ROUND
TABLECoimbra

?????????
Estudo de risco vascular na população deSALA
Guimarães/Vizela
PROJECTOS DE INVESTIGAÇÃO
EM PORTUGAL
Study to determine
the cardiovascular risk of the population living
INVESTIGATION WORKinIN
PORTUGAL
Guimarães
and Vizela

Pedro
Moderadores/Chairpersons:
LuísCunha,
Martins,Guimarães
Santa Mª Feira e Jorge Cotter, Guimarães

um Jardim de
Aromas
na ingestão diária de sal de uma
Prevalência de HTA emInfluência
crianças edeadolescentes
- estudo
epidemiológico
comunidade
de alunos dos
9 aos 11 anos |survey
Influence of a spice garden
Prevalence of HTN in children
and adolescents
– epidemiological
João Maldonado, Coimbraon the daily intake of salt in a comunity of 9 to 11 year old students

Jorge Cotter, Guimarães

Estudo de risco vascular na população de Guimarães/Vizela
Study to determine theComparação
cardiovascular
the population
living da VOP na prática clínica
de risk
doisofmétodos
de avaliação
in Guimarães and Vizela
Comparasion of two methods of evaluation of PWV in clinical practice

Pedro Cunha, Guimarães Mário Teixeira, Santa Mª Feira

Influência de um Jardim de Aromas na ingestão diária de sal de uma
17:00 Coffee Break
comunidade de alunos dos 9 aos 11 anos | Influence of a spice garden
on the daily intake of salt in a comunity of 9 to 11 year old students

17:30 CONFERÊNCIA | LECTURE
Jorge Cotter, Guimarães

Moderador/Chairperson: Pinto Carmona, Lisboa

Comparação de dois métodos de avaliação da VOP na prática clínica
PAPEL DA
MAPA EM of
2012
| ROLE
OF ABPM
IN 2012
Comparasion of two methods
of evaluation
PWV
in clinical
practice

SALA ?????????

Mesquita Bastos, Aveiro
Mário Teixeira, Santa Mª Feira
17:00

Coffee Break17:30

17:30

Moderador/Chairperson: João Saavedra, Lisboa
CONFERÊNCIA | LECTURE

CONFERÊNCIA | LECTURE
SALA ?????????

TRATAMENTO DA HTA APÓS TRANSPLANTE RENAL

SALA ?????????
Moderador/Chairperson: Pinto
LisboaAFTER RENAL TRANSPLANTATION
HTNCarmona,
TREATMENT
Paula|Alcântara,
PAPEL DA MAPA EM 2012
ROLE OFLisboa
ABPM IN 2012

17:30

Mesquita Bastos, Aveiro
18:00 SIMPÓSIO SATÉLITE MENARINI | SATELLITE SYMPOSIUM MENARINI
CONFERÊNCIA | LECTURE
SALA ?????????
Moderador/Chairperson: João Saavedra, Lisboa

SALA ?????????

TRATAMENTO DA HTA APÓS TRANSPLANTE RENAL
HTN TREATMENT AFTER RENAL TRANSPLANTATION

Paula Alcântara, Lisboa

18:00

SIMPÓSIO SATÉLITE MENARINI | SATELLITE SYMPOSIUM MENARINI
SALA ?????????

NOVEMBRO/DEZEMBRO
Janeiro/Fevereiro 2012
2010
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SÁBADO
SATURDAY
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11
FEV

SÁBADO
SATURDAY

France

08:00

COMUNICAÇÕES ORAIS / CARTAZES | ORAL / POSTER SESSION
SALAS NEPTUNO | PÉGASO | GÉMINI

09:00

MESA REDONDA | ROUND TABLE
SALA ?????????

RISCO CARDIOVASCULAR GLOBAL: IMPORTÂNCIA DE “NOVOS” FACTORES
GLOBAL CARDIOVASCULAR RISK: ROLE OF “NEW” FACTORS

Moderadores/Chairpersons: Mariano Pego, Coimbra e Vítor Ramalhinho, Lisboa

Doença Periodontal e Patologias Cardiovasculares - Associação
ou mera casualidade? | Periodontal disease and Cardiovascular
Pathologies - association or mere coincidence?

e
ctice

Ricardo Faria Almeida, Porto

Marcadores lipídicos: quais e a quem pedir?
Lipid markers: which ones and to whom?

Alberto Mello e Silva, Lisboa

Que outros factores não tradicionais considerar na prática
clínica actual? | Which non-traditional factors must be considered
in current clinical practice?

Cristina Alcântara, Lisboa

?????

Interacções terapêuticas com implicações clínicas
Therapeutic interactions with clinical implications

a

Vítor Paixão Dias, V. N. Gaia
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11
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11
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SÁBADO
SATURDAY

SYMPOSIUM «1ÈRES RENCONTRES FRANCO-LUSITANIENNES»
«1ST PORTUGUESE-FRENCH MEETING» SYMPOSIUM
SALA ?????????

HYPERTENSION: AU-DELÀ DES CHIFFRES
HYPERTENSION : BEYOND THE FIGURES

SÁBADO
SATURDAY

Moderateurs/Chairpersons: José Nazaré, Lisboa, Portugal e JJ Mourad, Bobigny, France
09:00

HTA: Voyage au centre du système cardio-vasculaire
Hypertension: Trip in the cardiovascular system core

SYMPOSIUM «1ÈRES RENCONTRES FRANCO-LUSITANIENNES»
B. Levy, Paris, France
«1ST PORTUGUESE-FRENCH
MEETING» SYMPOSIUM
SALA
?????????
Risque résiduel et les nouveaux marqueurs
hémodynamiques
dans
le traitement
de l'HTA
HYPERTENSION: AU-DELÀ
DES CHIFFRES
Residual
and the new hemodynamic markers in the treatment
HYPERTENSION : BEYOND
THErisk
FIGURES
of hypertension

Moderateurs/Chairpersons:
Nazaré,
J. José
Blacher,
Paris,Lisboa,
FrancePortugal e JJ Mourad, Bobigny, France

HTA: Voyage au centreFacteurs
du système
cardio-vasculaire
de risques
associés à l'HTA: dernières actualités
Hypertension: Trip in the
cardiovascular
system corelatest news
Risk
factor and hypertension:

B. Levy, Paris, France

Fernando Pinto, Santa Mª Feira, Portugal

Risque résiduel et les nouveaux
marqueurs
hémodynamiques
dans
HTA et risque
résiduel:
Perspectives et implications
en pratique clinique
le traitement de l'HTA Hypertension and residual risk: Perspective and implication in clinical practice
Residual risk and the new hemodynamic markers in the treatment
J.J. Mourad, Bobigny, France
of hypertension

J. Blacher, Paris, France

Conclusão | Conclusion
Facteurs de risques associés
à l'HTA:
dernières
J.J. Mourad,
Bobigny,
Franceactualités
e José Nazaré, Lisboa, Portugal
Risk factor and hypertension: latest news

Fernando Pinto, Santa Mª Feira, Portugal
10:30 Coffee Break

HTA et risque résiduel: Perspectives et implications en pratique clinique
Hypertension and residual risk: Perspective and implication in clinical practice

11:00 MESA REDONDA | ROUND TABLE
J.J. Mourad, Bobigny, France

Conclusão | Conclusion
HIPERTENSÃO RESISTENTE | RESISTANT HYPERTENSION

SALA ?????????

J.J. Mourad, Bobigny, France e José Nazaré, Lisboa, Portugal
Moderadores/Chairpersons: Agostinho Monteiro, Porto e Cristina Alcântara, Lisboa

10:30
11:00

Coffee Break

Diagnóstico e seguimento | Diagnosis and follow-up

José Alberto Silva, Matosinhos

Novas abordagens terapêuticas | New therapeutic approaches

MESA REDONDA | Michel
ROUND
Azizi,TABLE
Paris, France

SALA ?????????

HIPERTENSÃO RESISTENTE | RESISTANT HYPERTENSION

Moderadores/Chairpersons: Agostinho Monteiro, Porto e Cristina Alcântara, Lisboa
Diagnóstico e seguimento | Diagnosis and follow-up

José Alberto Silva, Matosinhos

Novas abordagens terapêuticas | New therapeutic approaches

Michel Azizi, Paris, France
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SÁBADO
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??????

11
FEV

SÁBADO
SATURDAY

France

11:00

CURSO DE PÓS GRADUÇÃO EM HTA – SESSÃO 3
POST GRADUATION COURSE ON HTN – 3RD SESSION
SALA ?????????
Moderadores/Chairpersons: João Saavedra, Lisboa e Joana Campina, Lisboa

TRATAMENTO EM SITUAÇÕES CLÍNICAS PARTICULARES
TREATMENT IN SPECIAL CLINICAL CONDITIONS

Carlos Moreira, Lisboa

11:00

MESA REDONDA | ROUND TABLE
SALA ?????????

FIBRILAÇÃO AURICULAR | ATRIAL FIBRILLATION

e
ctice

Moderadores/Chairpersons: Mesquita Bastos, Aveiro e Gorjão Clara, Lisboa

Tratamento anti-arrítmico: o estado da arte
Anti-arrhythmic therapy: state of art

António Jara, Évora

Tratamento anticoagulante/anti-agregante: o estado da arte
Anticoagulant/antiplatelet therapy: state of art

Jose R G Juanatey, Santiago de Compostela, Espanha

12:00

?????

SIMPÓSIO SATÉLITE SERVIER
SATELLITE SYMPOSIUM SERVIER

a

SALA ?????????

13:00

ALMOÇO | LUNCH

14:30

SIMPÓSIO SATÉLITE JABA-RECORDATTI
SATELLITE SYMPOSIUM JABA-RECORDATTI
SALA ?????????
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09:00

11
FEV

11
FEV

SÁBADO
SATURDAY

SYMPOSIUM «1ÈRES RENCONTRES FRANCO-LUSITANIENNES»
«1ST PORTUGUESE-FRENCH MEETING» SYMPOSIUM
SALA ?????????

HYPERTENSION: AU-DELÀ DES CHIFFRES
HYPERTENSION : BEYOND THE FIGURES

SÁBADO
SATURDAY

Moderateurs/Chairpersons: José Nazaré, Lisboa, Portugal e JJ Mourad, Bobigny, France
15:30

HTA: Voyage au centre du système cardio-vasculaire
Hypertension: Trip in the cardiovascular system core

SIMPÓSIO ESH-SPH | ESH-PSH SYMPOSIUM
B. Levy, Paris, France

SALA ?????????

Risque
résiduel et les nouveaux
marqueurs
dans
SERÁ NECESSÁRIO UMA
RE-REAPRECIAÇÃO
DAS GUIDELINES
DAhémodynamiques
ESH/ESC?
le traitement de l'HTA
DO WE NEED ANY RE-REAPPRAISAL OF THE ESH/ESC GUIDELINES?
Residual risk and the new hemodynamic markers in the treatment
Moderadores/Chairpersons:
José Nazaré, Lisboa e K Narkiewicz , Gdansk, Polónia
of hypertension

J. Blacher, Paris, France

Controlo da pressão arterial em doentes com diabetes tipo 1 e tipo 2
de risques
associés
l'HTA:
actualités
Blood pressure controlFacteurs
in patients
with both
type 1 àand
typedernières
2 diabetes
Risk factor and hypertension: latest news

Peter Nilsson, Malmoe, Suécia
Fernando Pinto, Santa Mª Feira, Portugal

Objectivos da pressão arterial para doentes de alto risco (após AVC
e enfarte do miocárdio)
| Blood
Pressure
targets
for patients
high risk en pratique clinique
HTA
et risque
résiduel:
Perspectives
et at
implications
Hypertension
and residual risk: Perspective and implication in clinical practice
(post stroke and myocardial
infarction)

Mourad, Bobigny, France
Antonio Coca, Barcelona,J.J.
Espanha

Avaliação do risco cardiovascular
em várias populações
Conclusão |global
Conclusion
Assessment of global J.J.
CV risk
in
various
populations
Mourad, Bobigny, France e José Nazaré, Lisboa, Portugal

Stéphane Laurent, Paris, França

Papel dos Centros
na definição e implementação
Coffee Break
10:30de Excelência
das guidelines | Role of the Excelence Centers in the development
and implementation of guidelines

11:00 Estónia
MESA REDONDA | ROUND TABLE
Margus Viigimaa,Talin,

SALA ?????????

17:00

Coffee Break

17:30

Moderadores/Chairpersons: Agostinho Monteiro, Porto e Cristina Alcântara, Lisboa
CONFERÊNCIA | LECTURE

HIPERTENSÃO RESISTENTE | RESISTANT HYPERTENSION

Diagnóstico e seguimento | Diagnosis and follow-up

Moderador/Chairperson: José
TeresaAlberto
Rodrigues,
Silva,Santarém
Matosinhos

SALA ?????????

Novas
abordagens
| New therapeutic approaches
A CRONOBIOLOGIA NA
ABORDAGEM
DAterapêuticas
HTA
CHRONOBIOLOGY IN Michel
THE MANGEMENT
OF HTN
Azizi, Paris, France

Maria João Lima, Porto

17:30

CONFERÊNCIA | LECTURE
Moderador/Chairperson: José Nazaré, Lisboa

SALA ?????????

PREVALÊNCIA DA HTA EM PORTUGAL | PREVALENCE OF HTN IN PORTUGAL

Jorge Polónia, Matosinhos

18:00

SIMPÓSIO SATÉLITE BIAL | SATELLITE SYMPOSIUM BIAL
SALA ?????????

Janeiro/Fevereiro 2012

Congresso.indd 31

31

12/01/22 23:12:07

12
FEV
DOMINGO
SUNDAY

12
FEV
DOMINGO
SUNDAY

09:30

CURSO DE PÓS GRADUÇÃO EM HTA – SESSÃO 4
POST GRADUATION COURSE ON HTN – 4TH SESSION

SALA
?????????
Moderadores/Chairpersons: Agostinho Monteiro, Porto e Manuel Cruz Santos,
Matosinhos
CURSO DE PÓS GRADUÇÃO EM HTA – SESSÃO 4
QUANDO
(E COMO)
REFERENCIAR
A UM CENTRO ESPECIALIZADO
POST GRADUATION
COURSE
ON HTN
– 4TH SESSION

09:30

WHEN (AND HOW) SEND A PATIENT TO A REFERENCE CENTER

SALA ?????????
Moderadores/Chairpersons:
Agostinho
Sofia
Pereira,Monteiro,
Porto Porto e Manuel Cruz Santos, Matosinhos

QUANDO (E COMO) REFERENCIAR A UM CENTRO ESPECIALIZADO
WHEN (AND HOW) SEND A PATIENT TO A REFERENCE CENTER

09:30
Sofia Pereira, Porto
09:30

MESA REDONDA | ROUND TABLE

?????????
Moderadores/Chairpersons: José Alberto Silva, Matosinhos e Pedro Marques SALA
da Silva,
Lisboa

MESA REDONDA |Sal
ROUND
TABLE
e HTA em
Portugal | Salt and HTN in Portugal
Luís Martins, Santa Mª Feira
?????????
Moderadores/Chairpersons: José Alberto Silva, Matosinhos e Pedro Marques SALA
da Silva,
Lisboa

Microalbuminúria na população portuguesa com HTA: Resultados
Sal e HTA em Portugal
Salt andRACE
HTN |inMicroalbuminuria
Portugal
do| estudo
in portuguese population: Results

Luís Martins, Santa Mª Feira
from RACE study

Jorge Polónia,
Matosinhoscom HTA: Resultados
Microalbuminúria na população
portuguesa
do estudo RACE | Microalbuminuria in portuguese population: Results
from RACE study
10:30

CONFERÊNCIA ENCERRAMENTO E ENTREGA DOS PRÉMIOS
Jorge Polónia, Matosinhos
CLOSING LECTURE AND AWARDS
SALA ?????????

Moderador/Chairperson: José Nazaré, Lisboa
CONFERÊNCIA ENCERRAMENTO E ENTREGA DOS PRÉMIOS
CLOSING LECTURE
AND
AWARDS
HTA,
Doença
Coronária e AVC: a curva em J deve realmente preocupar-nos?

10:30

HTN, Coronary Heart Disease and Stroke: should
we really concern about
SALA ?????????
J curve ?

Moderador/Chairperson: José Nazaré, Lisboa

Braze Nogueira,
Lisboaem J deve realmente preocupar-nos?
HTA, Doença Coronária
AVC: a curva
HTN, Coronary Heart Disease and Stroke: should we really concern about
J curve ? 10:45 Coffee Break
Braz Nogueira, Lisboa

10:45

11:15
Coffee Break

11:15

CONFERÊNCIA HISTÓRICA | HISTORICAL LECTURE

CONFERÊNCIA HISTÓRICA | HISTORICAL LECTURE
Moderador/Chairperson: Fernando Pádua, Lisboa

SALA ?????????

História da HTA em Portugal | History of HTN in Portugal

Ranchhod,
Lisboa
Moderador/Chairperson:Rasiklal
Fernando
Pádua, Lisboa

SALA ?????????

História da HTA em Portugal | History of HTN in Portugal

12:00 ASSEMBLEIA GERAL DA SPH | PSH GENERAL ASSEMBLY
Rasiklal Ranchhod, Lisboa

SALA ?????????

12:00

13:00 ALMOÇO | LUNCH
ASSEMBLEIA GERAL DA SPH | PSH GENERAL ASSEMBLY

13:00

ALMOÇO | LUNCH

SALA ?????????
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AGENDA 2012

Congressos Nacionais e Internacionais 2012
Nacionais:

INTERNACIONAIS:

XIII Congresso Português
de Endocrinologia e a 63ª
Reunião Anual da spedm
26 a 29 de Janeiro de 2012
Hotel Vila Galé
Coimbra

ACC: American College
of Cardiology
24 a 27 de Março de 2012
Chicago - EUA
ESH: European Society of
Hypertension
26 a 29 de Abril de 2012
Londres - Inglaterra

6º Congresso Português
do AVC
2 a 4 de Fevereiro de 2012
Porto Palácio Hotel
Porto
PORTO

6º Congresso Português
de Hipertensão
9 a 12 de Fevereiro de 2012
Tivoli Marina Vilamoura
Algarve

NEW YORK

ESC: European Society
of Cardiology
25 a 29 de Agosto de 2012
Munique - Alemanha

XXVI Congresso
da Sociedade Portuguesa
de Nefrologia
28 a 31 de março de 2012
Hotel Tivoli Marinotel
Algarve

VILAMOURA

XXXIII Congresso
Português de Cardiologia
22 a 24 de abril de 2012
Hotel Tivoli Marinotel
Algarve

ASH: American Society
of Hypertension
19 a 22 de Maio de 2012
Nova Iorque - EUA

EASD: European
Association for the Study
of Diabetes
1 a 5 de Outubro de 2012
Berlim - Alemanha

LONDRES

18º Congresso Nacional
de Medicina Interna
23 a 26 de Maio de 2012
Palácio de Congressos
do Algarve
Guia - Albufeira

COIMBRA
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