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EDITORIAL
No nº27 da Revista Portuguesa de Hiperten-
são 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 obser-
vados pela 1ª vez na consulta de diabetes do 
Hospital de Santarém, além da previsível el-

evadíssima 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 dia-
betes 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 imple-

mentar. 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 órgãos-
alvo 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 cien-
tifico que vem sendo habitual e que possa 

contribuir para a actualização e/ou formação 
de todos os que se dedicam a esta importante 

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 con-
junto constituem a síndrome me-
tabólica(1). Estudos recentes revelam 
que o risco cardiovascular é gradual e 
progressivo à medida que a glicemia e 
hemoglobina glicada (HbA1c) se ele-
vam(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 doen-
tes diabéticos e a presença de risco 
cardiovascular nos diabéticos refe-
renciados a uma Consulta de Diabetes 
Hospitalar.

PAlAVRAS CHAVE :
Risco cardiovascular; Diabetes Mel-
litus; Glicémia; Hipertensão; Dislipi-
demia

ABSTRACT:
Diabetes Mellitus (DM) is a chronic disease on 
a large expansion. The number of diabetics is in-
creasing in Portugal, the last report (2010) point-
ed 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 consti-
tute 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 car-
diovascular risk factor(1). Arterial hyperten-
sion (AHT) is diagnosed in 40-60%of indi-
viduals 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 char-
acterization of  patients and the presence of car-
diovascular risk  in diabetic patients referred to 
a consultation of Diabetes Care.

kEy woRDS:
Cardiovascular risk; Diabetes Mellitus; Glyce-
mia, 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 Federa-
ção 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 fre-
quente entre europeus adultos com DM. Segundo 
um estudo efetuado pela American Diabetes Associa-
tion (ADA) mais de 65% dos indivíduos diabéticos 
americanos não consideram a doença cardiovascu-
lar 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 ab-
dominal no homem>94cm e mulher>80cm, trigli-
céridos 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 cardiovascu-
lar 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 pre-
venção 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 cardio-
vascular, 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, nomeada-
mente 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 cardiovascu-
lar(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 diabé-
ticos 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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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 microvascu-
lares 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% 

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 recomenda-
do 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 sa-
lientamos 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 rendi-
mentos 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 popu-
lação 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 defi-
ciente 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, salienta-
se 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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Tabela 1. Recomendações para o controlo e seguimento de doentes diabéticos

PARâMETRo oBJETIVo
Alteração de hábitos de vida Educação estruturada e exercício físico

Abstinência tabágica obrigatória
Exercício físico ≥150 minutos por semana de actividade física 

aeróbica de intensidade moderada (p.ex. 30 
min., 5 vezes por semana)

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

HbA1c ≤ 6.5%
Glicose em jejum < 126 mg/dl

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

Figura 1. Presença de Hipertensão Arterial

Figura 2. Parâmetros físicos dos doentes
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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, apre-
sentando 43.2% dos doentes um IMC superior ou 
igual a 30, o que representa uma incidência supe-
rior 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 comor-
bilidades 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 

que o controlo tensional revela-se especialmente 
importante em qualquer população diabética.
As alterações do metabolismo lipídico encontram-
se 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 demostra-
ram 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 educacio-
nal; 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, en-
quanto 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 apresen-
tados, 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 modi-
ficação que possa contribuir para diminuir o risco 
cardiovascular associado à própria diabetes. 
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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 trata-
mento 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 hiper-
tensos 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 interven-
ção curativa.
Reporta-se o caso de um jovem com HTA reno-
vascular 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 preva-
lent 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 

is possible. The renovascular hypertension is 
one of the most common causes of second-
ary hypertension and it is present in 2% of 
hypertensive patients without other specifi-
cation, being much more prevalent in high-
risk 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 fibro-
muscular 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 pos-
sibilidade 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 rever-
síveis ou de tratamento específico.
Entre as causas de HTA secundária mais fre-
quentes 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, cau-
casóide, 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 sintomato-
logia, 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 longilí-
neo, 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; auscul-
tação 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 electrocardiográ-
ficos de hipertrofia ventricular esquerda (HVE). 
Padrão de repolarização precoce.
A radiografia do tórax mostrava índice car-
diotorácico < 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 hiper-
trofia 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 previa-
mente 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 hipo-
função grave à direita (TFG 8 ml/min) em rim 
difusamente hipocaptante e de menores dimen-
sões; função renal conservada à esquerda (Fig. 1). 

No relatório do renograma com captopril foi 
considerado não existir estenose funcionalmente 
significativa do rim direito. Contudo, esta interpre-
tação 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 reve-
lou a presença de estenose hemodinamicamente 

significativa no terço médio da artéria renal direita 
(Fig. 2)
Em Julho de 2009 o doente foi submetido a catete-
rismo por via femoral direita com estudo arteriográ-
fico 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 localiza-
ção, 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 anti-
hipertensiva, 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
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 reno-
vascular 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 aumen-
tado com o envelhecimento da população mas, 
paralelamente, tem sido também mais diagnostica-
da 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 hiper-
tensão 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 atingi-
mento 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 se-
gunda 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 déca-
das 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 hetero-
géneo 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 en-
volver 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 caracte-
rístico 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 renovas-
cular, quer sejam lesões intrínsecas - como vascu-
lite/arterite Takayasu (de particular difícil distinção 
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imagiológica), angioma e malformação arterio-
venosa - ou extrínsecas - como feocromocitoma ou 
paraganglioma, outros tumores, neurofibromatose, 
hematoma subcapsular ou perirrenal, fibrose retro-
peritoneal, 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 insu-
ficiência 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 renina-
angiotensina-aldosterona pela hipoperfusão renal, 
a avaliação laboratorial pode mostrar hiperaldoste-
ronismo 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 compri-
mento 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, 

14

CASO CLÍNICO
CLINICAL CASe

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

Fig.2 - Angiodinografia renal mostrando estenose hemodinamicamente significativa.

Fig. 1- B)
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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 ateroscle-
rose 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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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.
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benefício para os doentes com doença paren-
quimatosa 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 ve-
locidade 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 aumen-
tado, 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 dependên-
cia 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 insuficiên-
cia 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 disponibi-
lidade. 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 ad-
ministração de contraste endovenoso, o que é de-
sanconselhado 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 geral-
mente 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 dimi-
nuição da progressão da doença renal. A activação 
do sistema renina angiotensina é base da elevação 
da TA destes doentes, pelo que a prescrição de 
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 Tabela 1 - Aspectos clínicos sugestivos de HTA revovascular (ACC/AHA Practice Guidelines9)

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.
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um inibidor deste eixo é geralmente recomen-
dada. 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 aldoste-
rona 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 frequen-
temente.
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 

extrapolados para doentes com displasia fibromus-
cular19.
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 ate-
roscleróticas 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 home-
ostase 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 benefi-
ciam 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 influ-
enciados 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 mortali-
dade 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 comorbili-
dades, 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 extrapo-
láveis para casos de displasia fibromuscular.
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Haverá, muito provavelmente, muitas mais 
variantes comuns associadas com a pressão ar-
terial que ainda não foram descobertas (e fora 
dos sistemas clássicos de regulação da pressão 
arterial) para além de várias variantes raras 
com maior influência sobre a variabilidade 
tensional.Aguarda-se o resultado de uma nova 
meta-análise que, pela sua dimensão, envol-
vendo dados de mais de 70 000 indivíduos, é 
designada por “mega-análise” e combina várias 
“cohortes” entre elas as dos consórcios  Global 
BP gene e CHARGE(11). 
Dada a complexidade da arquitectura genética 
da hipertensão essencial, além de novos 
métodos estatísticos, de estudos GWA mais 
amplos e da utilização de novas plataformas 
genéticas que incluam, também, variantes 
raras ou  menos comuns, são necessárias estra-
tégias alternativas envolvendo, por exemplo, o 
mapeamento preciso de variantes estruturais 
relacionadas com variação do número de 
cópias (copy number variation-CNV) que, em 
estudo recente, já permitiu  identificar 7 novos 
“loci”associados a CNV relacionados com o 
risco de hipertensão(12) ou a identificação de 
variantes epigenéticas ou das responsáveis por 
determinada expressão genética resultante de 
influências ambientais(13). A utilização de 
novas tecnologias de sequenciação ou resse-
quenciação (de todo o genoma ou do exoma, 
ou seja, do conjunto das regiões codificado-
ras-exões) poderão permitir, também, um 
mapeamento genético mais rigoroso podendo 
contribuir para a identificação de novas 
variantes raras e/ou estruturais e/ou funcio-
nais e de novas vias moleculares envolvidas na 
patogenia da hipertensão, (particularmente, 
segundo alguns autores(14), quando se uti-
lizam amostras seleccionadas dos extremos da 
distribuição da pressão arterial) e que poderão 
constituir, também, novos alvos terapêuticos. 
Aguardam-se, pois, os resultados desta 
investigação “explosiva” no campo da genética 
e da genómica  que poderão contribuir para 
a chamada medicina personalizada com a 
eventual identificação dos indivíduos com 
maior risco de virem a ser hipertensos ou de 
desenvolverem complicações e necessitarem, 
assim, de intervenções mais precoces ou 
mais específicas, ou de serem mais sensíveis 
a determinado(s) medicamento(s) e com 
menos efeitos colaterais.
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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 alimen-
tares, 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 potás-
sio 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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ARTERIAL
No domínio experimental, numerosos estudos, 
envolvendo várias espécies e animais modificados 
geneticamente, demonstraram que um aumento 
prolongado da ingestão de sal resulta numa ele-
vação 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, anali-
sou 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 co-
munidades, 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 indi-
víduos 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 indepen-
dente 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 particular-
mente elevada nos doentes hipertensos porque a 
PA é uma determinante major da massa ventricu-
lar esquerda. Todavia, existem sólidos dados experi-
mentais 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 desenvol-
vimento 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 as-
sociação 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 concomi-
tante 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 ciza-
lhamento 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. Clini-
camente, 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 ocor-
reram 30 anos mais tarde na comunidade rural, vs. 
comunidade urbana. Uma redução da ingestão ali-
mentar 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), comparati-
vamente 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 ana-
lisaram a associação entre ingestão alimentar de 
sódio e mortalidade total. Toumilehto et al, repor-
taram 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 associa-
ção 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 encontra-
ram 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).

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 cur-
ta 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, isolada-
mente 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 hi-
pertensos obesos, com idades compreendidas entre 
os 60 e 80 anos, tratados com um fármaco anti-
hipertensivo. 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 “trata-
mento 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 Pre-
vention 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 trata-
mento 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%: 0.46-
0.94). 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 (85-
89 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 (correspon-
dendo 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 con-
clusão 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 con-
duzido 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 resul-
tados 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 essen-
cial 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-eficá-
cia para evitar a terapêutica farmacológica nas 
fases iniciais da HTA e para reduzir a inten-
sidade 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. 
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and global cardiovascular risk

 

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

Tivoli Marina Vilamoura - AlgarveTivoli Marina Vilamoura - Algarve
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