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EDITORIAL
Após o Congresso da nossa Sociedade inicia-se neste 

número da Revista um dos aspectos que consi-
deramos mais relevantes que é a publicação aqui dos 
resumos de todas as comunicações ali apresentadas, 

para maior divulgação e possibilidade de consulta. 
Para os que não puderam assistir, por não estarem 

presentes ou por ter havido sobreposição entre duas 
sessões de interesse, respigámos do jornal diário do 
congresso notícias condensadas dalgumas das mais 

importantes apresentações. 
Quando esta revista for editada já terá terminado 

o 22º European Meeting on Hypertension and 
Cardiovascular Protection, reunião anual magna 

da Sociedade Europeia de Hipertensão e de que 
daremos notícias no próximo número.

Dos artigos originais é com interesse muito 
particular que vemos a apresentação dum estudo 
de Santarém sobre uma amostra populacional de 
diabéticos hipertensos. Estes estudos permitem-
nos ir conhecendo cada vez melhor o perfil ten-
sional e o grau de controlo na nossa população. 

Este conhecimento poderá resultar na elaboração 
de estratégias e de normas mais adequadas, quer 
cientificamente quer do ponto de vista económi-
co, facilitando a redução da doença cardiovascu-

lar evoluída (proteção do risco cardiovascular).
Além dos aspetos epidemiológicos outros se 

revelam condicionantes na nossa prática clínica: 
qual a importância na determinação do risco 

cardiovascular de certos parâmetros que pedi-
mos por rotina nas análises laboratoriais. Uma 

reflexão crítica sobre alguns marcadores de risco 
torna-se imperativa para uma melhor prática e 
uma ponderação adequada de cada parâmetro 
que usamos. Este é o tema do oportuno artigo 

de colegas de Medicina Geral e Familiar da 
Maia sobre o ácido úrico, dos mais requisita-

dos, relacionado com o stress oxidativo mas de 
significado ainda polémico como facto de risco 

independente.
Pelo que representa como aspeto fundamental 

na nossa prática diária deixámos para última 
chamada de atenção neste número da Revista, 
para lhe acentuar a importância, o artigo sobre 

“Exercício Físico e Hipertensão”. As medi-
das não-farmacológicas devem ter um peso 

significativo na nossa prática e é onde temos 
maiores dificuldades em encontrar informação 

sistematizada e recomendações. O excelente 
artigo de informação/formação apresentado 

insere-se plenamente nos objetivos formativos 
que prosseguimos nesta Revista.

Este texto foi revisto e adaptado ao novo Acordo Ortográfico.

Vítor Ramalhinho
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resuMo:

introdução: a hipertensão 
arterial (hta) constitui um fator de risco 
independente para o desenvolvimento de 
complicações cardio e cerebrovasculares, 
sendo os doentes diabéticos uma população 
com maior probabilidade de desenvolver 
hta comparativamente aos indivíduos não 
diabéticos. por outro lado, a própria hta 
atua de forma sinérgica com a hiperglicémia 
no aparecimento de complicações micro e 

macrovasculares características da diabetes 
Mellitus (dM).

objetivos: Caracterizar a população 
de doentes hipertensos seguidos em consulta 
de diabetes hospitalar, e compreender a sua 
prevalência neste tipo de consulta, caracterís-
ticas epidemiológicas, grau de controlo 
glicémico e tensional, e tipo de fármacos 
anti-hipertensores com que se encontram 
medicados.

Métodos: estudo descritivo, prospe-
tivo, com análise de processos clínicos dos 
doentes diabéticos e hipertensos seguidos 
em consulta de diabetes hospitalar. foram 
observados um total de 94 indivíduos num 
período de 3 meses (de janeiro a Março de 
2011). a análise dos dados recolhidos foi feita 
com a utilização do programa spss statistics 
17.0.

resultados/ConClusão: 
Com este estudo verificou-se uma prevalên-
cia significativa de hta nos doentes com 
dM (71,7%) seguidos na nossa consulta. 
a maioria dos doentes não apresentou um 
controlo tensional (67,7%), nem controlo da 
dM satisfatório (hb a1c média de 8,1%). a 
classe de anti-hipertensores mais utilizada 
era a dos diuréticos (66.1%), seguido dos 
inibidores da enzima conversora da angio-
tensina - ieCa (50%) e dos antagonistas do 
recetor da angiotensina ii – ara ii (43,5%). 
os doentes com controlo tensional de acordo 
com as recomendações apresentaram melhor 
controlo glicémico (7,71% vs 8,31%). estes 
resultados permitem concluir que a maioria 
dos doentes diabéticos são também hiper-
tensos e que mesmo em consulta hospitalar 
é difícil atingir os objetivos quer metabólicos 
quer tensionais.

palavras-Chave: hipertensão 
arterial, diabetes Mellitus, hemoglobina 
glicosilada

abstraCt:

introduCtion: hypertension 
- hta is an independent risk factor for de-
veloping cardiovascular and cerebrovascular 
complications, diabetic patients constitute 
a population more likely to develop hta 
compared with patients without diabetes. on 
the other hand, the hta itself acts syner-
gistically with hyperglycemia in the onset of 
microvascular and macrovascular character-
istics of diabetes mellitus – dM

objeCtives: Characterizing the 
population of hypertensive patients at-
tending hospital outpatient diabetes, and 
to understand its prevalence in this type of 
query, epidemiological characteristics, which 
glycemic and tension control, and what kind 
of antihypertensive drugs are treated.

Methods: a descriptive, prospective 
study, clinical process analysis of patients 
with diabetes and hypertension followed in 
diabetes consultation hospital. 94 indi-
viduals were observed during three months 
(january-March 2011). analysis of data col-
lected was done using spss statistics 17.0.

results/ConClusion: This 
study found that the hta have a significant 
prevalence in patients with dM (71.7%) 
followed in our query. Most patients did not 
show a satisfactory blood pressure control 
(67.7%) as an inadequate control of dM 
(mean hb a1c 8.1%). The class of antihy-
pertensive was the most commonly used 
diuretics (66.1%), followed by inhibitors of 
angiotensin converting enzyme (50%) and 
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angiotensin receptor antagonists (43,5%). 
patients with tension control according to 
the recommendations have better glycemic 
control (7.71% vs. 8.31%). These results indi-
cate that the majority of diabetic patients are 
also hypertensive and that even in hospital 
consultation is difficult to achieve metabolic 
and tension goals.

Keywords: hypertension, diabetes 
Mellitus, glycosylated hemoglobin

introdução:
A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
estima que existam atualmente 171 milhões de 
pessoas em todo o mundo com Diabetes Mel-
litus (DM), sendo que em 2030 este número 
deverá rondar os 366 milhões 1.
Por sua vez, espera-se que a prevalência da hi- 
pertensão arterial (HTA) aumente cerca de 
60%, afetando um total de 1.56 biliões de pes-
soas em 2025. A HTA afeta cerca de 70% dos 
doentes com diabetes e é cerca de 2 vezes mais 
comum nos doentes diabéticos, por compara-
ção com os não diabéticos 2.
Muitos dos efeitos nefastos da DM são devido 
às suas complicações micro e macovasculares. 
Destas, as complicações macrovasculares são 
as mais frequentes, estimando-se que 80% 
dos doentes com DM tipo 2 irão apresen-
tar alguma das diferentes formas de doença 
macrovascular 3.
A evidência atualmente disponível mostra 
alguns resultados não congruentes relativos à 
importância da glicémia plasmática como fator 
de risco para a doença macrovascular. Se alguns 
estudos observacionais a confirmam como 
um importante fator na génese desta forma 
de complicação vascular, outros não sustentam 
esta associação 4.
Por outro lado, sabe-se que a hipertensão 
arterial no doente diabético condiciona um 
aumento significativo do risco de complicações 
vasculares. A coexistência da hipertensão e de 
DM determina uma maior probabilidade de 
doença cerebrovascular, retinopatia, de disfun-
ção sexual e de doença coronária 5, 6 .
Na base desta associação parece estar uma 
maior atividade do sistema nervoso simpático 
e do sistema renina-angiotensina-aldosterona, 
assim como uma maior propensão para a 

retenção renal de sódio. Regista-se igualmente 
uma proliferação das células musculares lisas e 
uma alteração do endotélio vascular, que condi-
ciona um maior stress oxidativo e reatividade 
vascular 7, 8.
O estudo UKPDS revelou que o tratamento 
agressivo da hipertensão arterial no doente 
diabético contribuiu para a redução das com-
plicações cardiovasculares da DM tipo 2. Por 
cada redução de 10 mmHg na pressão arterial 
sistólica verifica-se uma redução de 12% no 
risco de complicações relacionadas com a dia-
betes, 15% de redução na mortalidade atribuída 
à diabetes, 11% de redução na incidência de 
eventos coronários agudos e 13% de redução 
nas complicações microvasculares 9, 10.
Desde o estudo acima referido, sustenta-se 
a evidência relativa a um controlo rigoroso 
da pressão arterial (Pressão arterial < 140/90 
mmHg), como forma de reduzir a mortalidade 
e morbilidade por doença cardiovascular no 
doente diabético. No estudo SHEP (Systolic 
Hypertension in the Elderly Program) ficou  
registado que mesmo os diabéticos com  idade 
mais avançada obtinham algum benefício no 
tratamento agressivo da pressão arterial, por 
comparação com a população de igual idade 
mas não diabética 11.
Dados retirados do estudo HOT (Hyper-
tension Optimal Treatment) sugerem que 
reduções discretas da pressão arterial diastólica, 
como a passagem de valores de 90 para 85 
mmHg, podem traduzir-se numa redução sig-

nificativa do risco de eventos cardiovasculares 
na população diabética 12.
Um benefício especial na redução da pressão 
arterial na população diabética foi tam-
bém registado no estudo Syst Eur (Systolic 
Hypertension in Europe Trial). Comparando 
as reduções na pressão arterial registadas em 
doentes diabéticos e não diabéticos, constatou-
se que reduções semelhantes em ambos os 
grupos se traduzem num maior benefício na 
população diabética, com redução na mortali-
dade por doença cardiovascular na ordem dos 
76%, comparativamente com cerca de 13% na 
população não diabética 13.
Outro dado constatado foi o facto da popu-
lação diabética ter necessitado de um maior 
número de agentes anti-hipertensores para 
alcançar uma redução na pressão arterial seme-
lhante à da população não diabética 13.
Estes dados revelam a importância do adequa-
do controlo da pressão arterial na abordagem 
do doente diabético. 

objetivos:
Com este trabalho pretendemos caracterizar a 
população hipertensa seguida em Consulta Ex-
terna de Diabetes; compreender a prevalência 
desta entidade nesta população em particular 
e avaliar as características epidemiológicas da 
mesma. Planeamos igualmente avaliar o grau 
de controlo metabólico e tensional e a estraté-
gia farmacológica adotada.
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Figura 2: Correlação entre o controlo tensional e hemoglobina glicosilada – Hb A1c

hba1c média
7,71% hta controlada
8,31% hta não controlada

Figura 1: Gráfico circular representativo da percentagem de doentes com controlo tensional adequado vs inadequado.
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Métodos:
Procedeu-se à realização de um estudo prospe-
tivo e descritivo, baseado na análise dos proces-
sos clínicos de todos os doentes com diabetes 
mellitus e hipertensão observados em Consulta 
Externa de Diabetes durante os meses de 
Janeiro a Março de 2011.
Foram avaliados um total de 94 doentes 
durante o referido período, tendo a análise dos 
dados sido realizada com recurso ao programa 
informático SPSS Statistics 17.0

resultados:
A amostra deste estudo foi constituída por 67 
doentes hipertensos, o que corresponde a uma 
prevalência de 71,7%, com idade média de 66,6 
anos, tendo o indivíduo mais novo 40 anos 
e o indivíduo mais velho 83 anos. 67,7% dos 
doentes eram do sexo feminino. 
A duração média de hipertensão arterial nesta 
amostra foi de 13,3 anos e apenas 32,3% dos 
doentes apresentavam valores tensionais dentro 
dos intervalos de referência recomendados 
pelas guidelines nacionais e internacionais 
(Figura 1). 
Relativamente ao controlo metabólico, a 
hemoglobina glicosilada (HbA1c) média foi 
de 8,1%. 
Cruzando o controlo metabólico com o 
controlo tensional, obteve-se uma HbA1c de 
7,71% para doentes com HTA controlada e 
8,31% para doentes com HTA não controlada 
(Figura 2).
A classe de anti-hipertensores mais utilizada 

foi a dos diuréticos (66,1%), seguida da dos 
inibidores da enzima conversora da angio-
tensina – IECA, e da dos antagonistas dos 
receptores da angiotensina II - ARA II (Figura 
3). A maioria destes doentes (59,7%) utiliza as-
sociações fixas, sendo a associação com  maior 
prevalência a dos ARA II com  hidrocloro-
tiazida (80,3%), seguido da dos IECA com 
hidroclorotiazida, tiazida mais espironolactona, 
antagonista dos canais de cálcio mais ARA II 
e antagonista dos canais de cálcio mais IECA, 
todos estes com uma prevalência de 19,7%.

disCussão:
A incidência da hipertensão arterial e de DM 
está a aumentar a nível mundial, estimando-
se que 1,56 biliões de pessoas venham a ser 
hipertensas em 2025 e 366 milhões de pessoas 
venham a ser diabéticas em 2030. Muitos 
destes doentes sofrerão de ambas as patolo-
gias – HTA e DM ou mesmo de síndrome 
metabólica. Neste caso, e de acordo com 
Associação Americana de Diabetes, os valores 
tensionais recomendados são de <130/80 
mmHg 1,2,14. 
Esta análise permitiu evidenciar a elevada 
percentagem de doentes diabéticos que tam-
bém sofrem de HTA (71,7%). Este valor foi 
semelhante a vários estudos já publicados, um 
dos quais elaborado em Cuba com 210 doentes 
diabéticos efectuado por Ramos ED et al 3 que 
obteve uma prevalência de 70% 1,3,4,5,6. Outra 
publicação, da autoria de Crespo et al refere 
uma prevalência de 53,2% 7.

A alta prevalência de HTA em doentes 
diabéticos deve-se ao facto de ambas as pato-
logias terem vias fisiopatológicas comuns ou 
complementares. Assim, tanto a HTA potencia 
e agrava as complicações micro e macrovascu-
lares da DM, como a própria DM promove 
o desenvolvimento de HTA7. Nos diabéticos 
tipo 2, o principal mecanismo pelo qual a 
hiperinsulinémia e a hiperglicémia promovem 
a HTA é pela estimulação do sistema nervoso 
simpático, e do sistema renina-angiotensina 
com consequente retenção de sódio1,8. 
A maioria dos doentes desta análise, não 
apresentou um controlo tensional adequado 
(67,7%). Este resultado é semelhante a outras 
publicações. 
Contudo, nem esta análise, nem as publicações 
consultadas, permitem compreender qual ou 
quais as razões subjacentes ao controlo ina-
dequado, pelo que outros estudos deverão ser 
efetuados para compreender qual ou quais as 
causas subjacentes a este facto 1,3,4,5,6,9. 
A experiência clínica na nossa consulta aponta 
para uma possível má adesão à terapêutica 
com um dos fatores etiológicos. O facto de 
se tratar de uma população com baixo nível 
educacional, polimedicada, não apresentar 
sintomas da doença e assim, não compreender 
a importância do seu controlo, e os próprios 
gastos inerentes à mesma parecem contribuir 
para a falta de adesão.
Os anti-hipertensores mais utilizados foram 
os diuréticos de forma isolada ou associados a 
ARAII (32,6% das associações fixas). Este per-
fil de tratamento não é o consensual de acordo 
com os estudos já publicados. Os IECA, os 
B-Bloqueantes e diuréticos demonstraram 
redução no risco cardiovascular. Os IECA tal 
como os ARA II demonstraram benefícios no 
desenvolvimento e progressão da nefropatia 
diabética. Assim, e de acordo com as guidelines 
deve-se tentar iniciar terapêutica farmacológica 
de HTA com um IECA ou, se tal não for 
possível, com um B-Bloqueante mais diurético. 
A importância dos IECA é tal que, mesmo 
diabéticos normotensos, mas com outro fator 
de risco cardiovascular (por exemplo, dis-
lipidemia, tabagismo) é recomendado o seu 
início de forma a reduzir o risco de eventos 
cardiovasculares e atrasar o desenvolvimento de 
microalbuminúria 2,8.

Nos resultados desta análise também se 
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Diurético ARA II B-Bloqueantes

Figura 3: Gráfico representativo das classes de anti-hipertensores mais utilizadas.

66,1% 50,0% 43,5% 30,6% 30,6% 59,7%

diurétiCo ieCa araii anta.CálCio b-bloq ass. fixas
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verificou que os doentes com valores de 
pressão arterial controlada tinham valores de 
hemoglobina glicosilada (HbA1c) média mais 
próximos do intervalo de referência que os di-
abéticos com HTA não controlada (7,71% vs 
8,31%). Porém, não foi possível compreender 
se este resultado se deve a uma melhor adesão 
à terapêutica para a Diabetes Mellitus ou se 
é resultante do próprio controlo tensional 
adequado. Resultados semelhantes também 
foram obtidos num estudo efetuado em Porto 
Alegre, no Brasil por Pinto LC e tal (HbA1c 
de 7,42% para doentes com HTA controlada 
vs 7,88%) 6.
O estudo desenvolvido por Gaede P et al, 
demonstrou que o controlo dos múltiplos 
fatores de risco cardiovascular, incluindo a 
HTA em doentes com DM tipo2 e microal-
buminúria, diminuiu em 50% o aparecimento 
de complicações macro e microvasculares, 
pelo que o controlo de ambas as patologias 
para obtenção de valores ótimus é essencial 10. 
Isto resulta do facto da HTA atuar de forma 
sinérgica com a hiperglicémia para o desenvol-
vimento deste tipo de complicações 6,11,12.

ConClusões:
A partir deste estudo verifica-se que mesmo 
em consulta especializada, o alcance dos valores 
metabólicos e tensionais ideais é difícil, o que 
provavelmente reflete uma má aderência à 
terapêutica médica, tanto do ponto de vista nu-
tricional e de estilo de vida, como da terapêutica 
farmacológica. Porém, estudos adicionais seriam 
importantes para melhor compreensão das cau-
sas subjacentes ao controlo tensional inadequado.
Com estes resultados, verifica-se a necessidade 
de reforçar ainda mais a educação do doente 
diabético, explicando a importância de uma dieta 
equilibrada, exercício físico, obtenção de um 
controlo tensional e glicémico eficaz.
É igualmente importante a utilização de classes 
de anti-HTA que demonstraram benefícios a 
longo prazo, que sejam bem toleradas e com alto 
grau de eficácia/custo.
A utilização de IECA’s e diuréticos deverá 
constituir uma opção inicial, devendo-se restrin-
gir a utilização de ARAII aos casos de efeitos 
acessórios aos IECA’s. Antagonistas dos canais 
de cálcio e β-Bloqueantes poderão constituir 
alternativas ou terapêuticas adjuvantes em casos 
específicos.
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As doenças cardiovasculares (DCV) condicionam 
34,1% da mortalidade na população Portuguesa1. 
A hipertensão (HTA) é reconhecidamente um fac-
tor de risco substancial para as DCVs, e o esforço 
na sua normalização, dependendo do grupo etário, 
resulta na redução no risco até 28-44% de acidente 
vascular cerebral e 20-35% no de doença coronária 
isquémica2, 3. O espectro de comorbilidades 
inclui ainda a síndroma metabólica, fibrilhação 
auricular, insuficiência cardíaca e insuficiência 
renal, contribuintes para a crescente consternação 
de saúde pública em torno deste factor de risco. 
Em Portugal, um estudo de 2005 sinalizou uma 
prevalência de 42,1% de indivíduos hipertensos4. A 
actualização ao estudo, realizada em 2007, sugeriu 
uma tendência de subida (45,6%)5.
Apesar de níveis crescentes de adequação na 
prescrição farmacológica anti-hipertensora às 
recomendações internacionais, 61% dos pa-
cientes europeus ainda se mantém acima do alvo 
terapêutico6. Uma mão cheia de medicamentos 
não é suficiente. As medidas não-farmacológicas 
assumem valor acrescentado, sendo a terapia pelo 
exercício físico, presença transversal nas actuais 
linhas orientadoras de abordagem da HTA7. 
Este artigo não se alongará relativamente aos 
efeitos benéficos do exercício físico, bem conheci-
dos, ainda que laconicamente entendidos em 
termos fisiológicos, para abordar em maior detalhe, 

e de uma forma pragmática, uma das grandes lacu-
nas dos clínicos: quando, como e o que recomen-
dar, e que procedimentos adoptar para um correcto 
aconselhamento/prescrição de exercício, de cariz 
não competitivo, dirigido a indivíduos em risco 
(pré-hipertensos ou hipertensos).

EFEItoS Do ExERCíCIo FíSICo
Importa diferenciar actividade fisíca, de exercício 
físico, e desporto, todos eles úteis, e aplicáveis 
transversalmente na história natural da doença. 
Qualquer um deles consiste em movimentos 
de vários segmentos do corpo provocados pela 
contracção do músculo esquelético. Contudo, o 
exercício físico refere-se a movimentos praticados 
de forma organizada, segundo um determi-
nado protocolo, com o objectivo de melhorar a 
capacidade física ou um gesto técnico; o Desporto 
apresenta para além do movimento, a componente 
de jogo/competição obedecendo a determinadas 
regras normativas; já a actividade física engloba os 
dois anteriores e tudo o que é movimento, desde 
o menor gesto ao treino de alto rendimento. No 
presente artigo remetermo-nos-emos essencial-
mente ao termo exercício fìsico, embora, por vezes, 
significando antes actividade fìsica no geral.
A relação da HTA com o exercício físico pode 
ser analisada tanto na perspectiva da prevenção 
primária, secundária, ou mesmo terciária, num 
contexto global de doença cardiovascular.
Em termos de prevenção primária, o estudo 
CARDYA (Coronary Artery Risk development 
in Young Adults) resultante de uma observação 
de 20 anos, mostra que o nível de actividade física 
e capacidade física se encontram inversamente 
relacionados com o desenvolvimento de HTA8. 
Em termos de prevenção secundária e terciária, 
o exercício aeróbico, se praticado regularmente, 
leva a uma redução média da pressão arterial (PA) 
em 5%, com uma diminuição da pressão arterial 
sistólica (PAS) de 3 mmHg nos normotensos, 
e 6,9 mmHg nos hipertensos9. Portanto, poderá 
apenas funcionar como um complemento à 
farmacoterapia, ainda que com impacto clínico sig-
nificativo, já que se pode repercurtir na redução da 
mortalidade total, de AVC ou de doença coronária 
isquémica em 7%, 14% e 9%, respectivamente10.

Já o exercício de resistência muscular, noemada-
mente a sua prática em intensidade moderada, 
demonstrou uma redução média de 3,2 mmhg 
na PAS, e de 3,5 mmHg11 na pressão arterial 
diastólica (PAD).

ACoNSELHAMENto/EDUCAção 
PARA o ExERCíCIo
Nunca é demais enfatizar o papel dos Cuidados 
Primários de Saúde na promoção do exercício 
físico, divulgando os seus benefícios, e educando 
para a sua correcta aplicação. 
Os médicos são tidos como a fonte mais credível 
de aconselhamento para a saúde, pelo que se lhes 
reconhece um papel essencial no aconselhamento 
para regimes de exercício. 
A técnica dos 5 A’s12 corresponde a uma técnica 
para aconselhamento eficaz para o exercício: 

Avaliar hábitos de actividade física (como se •	
de um parâmetro vital se tratasse)
Aconselhar acerca do tipo, duração e intensi-•	
dade da actividade a praticar
Acordar/obter um contrato terapêutico•	
Assistir com estratégias concomitantes •	
promotoras de estilo de vida saudável 
Auditoria / monitorização dos resultados da •	
intervenção

Ao invés de outros profissionais ligados à saúde, 
basta um breve conselho do médico assistente para 
implicar uma alteração a curto-prazo nos níveis 
de actividade física do doente, mas nem sempre 
tal se verifica13. Entre as principais barreiras à 
referenciação para o exercício incluem-se: falta de 
tempo; ausência de retorno financeiro; insuficiente 
formação na área médico-desportiva; responsabili-
dade médico-legal; ausência de ferramentas para 
avaliar e prescrever exercício físico; crença que a 
promoção do exercício físico não é uma prioridade 
nas consultas; não constituição de um modelo 
exemplar; descrédito na eficácia da motivação 
para o exercício, apesar de aconselhamento nesse 
sentido14, 15. 

MotIvAção
Se o doente não está motivado para a prática de 
exercício, a função imediata do clínico passa por 
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ajudá-lo a identificar as barreiras e a mobilizar os 
processos mentais necessários para as remover. Os 
3Ms são uma estratégica eficaz para a angariação 
de motivação:

Mencionar•	  os benefícios do exercício de uma 
forma regular ou em alturas oportunas; 
Modelo:•	  o clínico deve ser um modelo para 
os seus pacientes, dar o exemplo. Quer o 
nível de aptidão física seja mínima, média ou 
elevada, poderá falar com eles por experiência 
própria, partilhando as suas soluções para as 
barreiras ao exercício.  
Motivar: •	 o clínico pode a) orientar o doente 
através do processo de mobilização de moti-
vação interna e na determinação de objectivos 
e prioridades, que levam à descoberta indi-
vidual e à acção, b) reforçar positivamente e c) 
oferecer assistência diferenciada. Mas só. Não 
deve forçar os seus pacientes, pode apenas 
ajudá-los a localizar a sua própria motivação, 
sob pena de os poder conduzir a sentimentos 
de ansiedade, culpa, frustração, raiva, lesões e/
ou abandono.

A mudança não ocorre de imediato. A aproxima-
ção à mudança e a sua manutenção realiza-se por 
fases, e o médico deve reconhecer em que estadio 
se encontra o seu doente, para melhor o poder ori-
entar nos objectivos graduais que contratualizem: 
Pré-contemplação (não pretende tomar qualquer 
acção pelo menos nos próximos 6 meses), contem-
plação (percebe os riscos CV, está disposto a mudar 
nos próximos 6 meses, mas não está preparado), 
planificação (pretende iniciar no próximo mês, 
ultrapassou os seus pensamentos ambivalentes), 
acção (mudança), e manutenção (manutenção 
crónica através de auto-reforço).

AvALIAção PRé-PARtICIPAção
Apesar de todos os benefícios que se reconhecem 
ao exercício físico no tratamento complementar 
da HTA, o mesmo não é desprovido de risco 
em situações particulares. A complicação mais 
temida é a morte súbita. Apesar de não ser linear 
a correlação causal de morte súbita e pressão 
arterial elevada, a HTA é um factor de risco para 
hipertrofia ventricular, arrimia ventriculares e 
isquémia16. Acima dos 35 anos geralmente é devida 
a cardiopatia isquémica silenciosa, sendo que a 
síndrome coronária aguda pode ocorrer durante ou 
mais frequentemente até 1 hora após cessação do 
exercício17. 

Por estas razões, um correcto rastreio médico-
desportivo é mandatório. 
Em geral, as principais preocupações pré-participa-
ção desportiva são: 

a) identificar contraindicações absolutas •	
para a prática de determinado exercício ou 
modalidade;
b) estratificar o risco CV impondo determi-•	
nadas limitações de exercício ou modalidade 
(contraindicações relativas); 
c) individualizar o treino no sentido de se •	
promoverem para cada patologia exercícios 
com acção preventiva em relação a complica-
ções, ou com intuito reabilitativo (Medicina 
do exercício). 

No hipertenso em particular, tais preocupações 
concretizam-se na necessidade de:

a) diagnóstico de DCV silenciosa•	
b) identificação do indivíduo com risco CV •	
acrescido, como seja a HTA grau 2 não 
controlada, angina instável ou diabetes mel-
litus descompensada - não deverão treinar até 
terem a sua situação clínica estabilizada; 
c) estratificação prognóstica - valor preditivo •	
da resposta hipertensiva ao exercício18

d) personalização do plano de treino no •	
sentido de se determinar frequência cardíaca 
(FC) alvo e evitarem exercícios ou modali-
dades conducentes a elevação da PA 

A complexidade do rastreio pré-participação 
depende da intensidade antecipada de exercício 
e do risco cardiovascular global do hipertenso. O 

American College of Sports Medicine e a American 
Heart Association não recomendam a inclusão de 
prova de esforço de forma generalizada19 

REFERENCIAção
O estabelecimento de redes profissionais entre 
pares pode ajudar à implementação adequada e 
segura de regimes de exercício para o doente. O 
envolvimento de outros profissionais de saúde, 
como enfermeiros ou fisioterapeutas, tem um papel 
complementar na abordagem dos doentes hiper-
tensos, no sentido de reforço dos comportamentos 
saudáveis a adoptar20.
Ainda que se pretenda informar para um correcto 
rastreio médico-desportivo, em caso de dúvida so-
bre a eligibilidade para o exercício, recomenda-se a 
orientação para colega de Medicina Desportiva ou 
para um Cardiologista com formação desportiva, 
dada a especificidade. Quanto ao regime de treino/
actividade desportiva a executar, é recomendável 
ao médico assistente ter noção do tipo e volume 
de exercício aconselhar, mas a prescrição propria-
mente dita poderá ficar a cargo de especialistas 
de exercício, formados em fisiologia do esforço e 
motricidade humana. 
Um estudo randomizado controlado avaliou os 
efeitos da monitorização do treino em 132 par-
ticipantes (idade média= 49A) a quem o médico 
prescreveu plano de exercícios. O treino de metade 
dos participantes foi monitorizado por entidade 
externa, enquanto que o grupo de controlo auto-
monitorizou-se. Os participantes cujo treino era 
acompanhado tiveram a maior taxa de frequência 
durante o período do ensaio  (média = 22.45h), em 

ACC/AHA ACSM

Indivíduos assintomáticos com diabetes mel-
litus que pretendam participar em programas 

de exercício vigoroso

Indivíduos assintomáticos com Diabetes mel-
litus que pretendam participar em programas 

de exercício de intensidade moderada 
(40-59% vo2 de reserva) a vigorosa (>60%)

Indivíduos assintomáticos do sexo masculino 
com idade >45 anos e do sexo feminino com 
idade >55 anos que pretendam participar em 

programas de exercício vigoroso

Indivíduos assintomáticos do sexo masculino 
com idade >45 anos e do sexo feminino com 

idade >55 anos ou aqueles que apresentam >2 
factores de risco
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contraste com o grupo de controlo (média=11.55 
horas). Estes resultados evidenciam a importância 
da monitorização minuciosa e personalizada do 
treino para maximizar a taxa de actividade física, 
logo do sucesso do plano de treino prescrito21. A 
longo prazo os benefícios da promoção do exercí-
cio físico parecem ser potenciados quando há esta 
referenciação, que se pretende cruzada.

Prescrição 
A prática de exercício físico regular com benefí-
cios para a saúde tem como objectivos, além da 
prevenção/eliminação de factores de risco CV, a 
maximização do dispêndio energético, o desenvol-
vimento de aptidão cardiorespiratória e da aptidão 
muscular. O regime de treino deve ser bem definido 
e personalizado, de forma a optimizar o benefício 
hipotensor do exercício, e assegurar a máxima 
segurança durante a actividade. Consoante o tipo 
de doente, sua disponibilidade e capacidade física, o 
clínico pode aconselhar exercício físico recreativo ou 
exercício físico programado. Quando estes não são 
possíveis, recomenda-se o aumento da actividade 
física inserida na vida quotidiana. Por exemplo, 
quando for necessário utilizar o transporte público, 
parar uma paragem antes e ir o restante a pé até ao 
destino, fazer trabalhos manuais, jardinagem, passear 
o cão, utilizar as escadas, etc. Acima de tudo, interessa 
ser flexível e despertar interesse/prazer na prática, 
para que seja sustentável no tempo.
O ACSM, a ESH e ESC elegem o exercício 
aeróbico como modalidade primária de programas 
de intervenção para o controlo da pressão arte-
rial e, complementarmente, a inclusão de exercício 
dinâmicos resistidos19. 
O exercício aeróbico mobiliza essencialmente os 
grandes musculares, com activação da função cardio-
respiratória, sendo sustentado maioritariamente por 
metabolismo do tipo oxidativo. Actividades do tipo 
da marcha rápida, corrida, natação, e dança incluem-
se nesta categoria. Porém, em função da exigência 
técnica e do rastreio músculo-esquelético inicial, 
indivíduos obesos e/ou que apresentem condições 
de natureza osteoarticular passíveis de agravamento 
com actividades com sustentação do peso corporal, 
deverão antes dedicar-se a ciclo-ergómetro ou 
ginástica em meio aquático.
A frequência de 3 a 5 dias de treino por semana é 
eficaz na redução da PA43. Apesar de existir alguma 
evidência a sugerir que 7 sessões poderão ter maior 
eficácia na redução da PA44, também é verdade que 3 
dias/semanas permitem a obtenção de 75% do efeito 

anti-hipertensor conseguido com o treino 7 dias/
semana45.  O espírito deverá ser o da simplificação; 
logo, não é essencial treinar todos os dias para obter 
efeito anti-hipertensor, tanto mais que a resposta 
hipotensora do exercício pode durar muitas horas22.
No que respeita a intensidade, é recomendada a 
realização de exercício com intensidade moderada 
para indivíduos com HTA estabelecida. Isto porque, 
intensidades inferiores a 70% da capacidade aeróbica 
de reserva (VO2 Reserva) parecem conduzir a efeito 
hipotensor mais marcado28, não dependente da me- 
lhoria da capacidade aeróbica máxima (VO2max). 
Desta forma, o benefício crítico de saúde deriva de 
retirar as pessoas de um estado de sedentarismo para 
a actividade, sendo o treino conduzido em intensi-
dade moderada o mais eficaz e seguro para o efeito, 
e com maiores taxa de aderência. Esta intensidade 
corresponde a aproximadamente 12-13 na escala de 
Borg (6-20). 
A fiabilidade na escala de Borg para monitorizar 
a intensidade de exercício ganha especial relevo 
nos doentes betabloqueados, uma vez que nestes 
a resposta hemodinâmica ao exercício pode estar 
atordoada. Indivíduos sob medicação com ACC, 
iECAs e BB têm respostas de PA e FC na prova de 
esforço mais reduzidas. Sendo a FC uma variável 
fisiológica frequentemente usada para a prescrição 
da intensidade do exercício, a prescrição com maior 
nível de segurança passará pela realização prévia de 
prova de esforço, registanto a resposta da FC sub-
máxima e máxima obtida pelos sujeitos sob fármacos 
bradicardizantes.
Em indivíduos, rastreados, com menor risco car-
diovascular, pode preconizar-se igualmente o treino 
intervalado (alternância de intensidades de treino 
vigorosa e moderada na mesma sessão) durante 
150min/semana, uma vez que além de proporcionar 
maior redução de PA46 comparativamente a regimes 
contínuos, protege contra a sarcopénia e descondi-
cionamento associados à idade.
Em relação à duração do treino, as recomendações 
referem a realização mínima de 30 minutos de  
exercício diário de intensidade moderada, ou um 
total de 150 minutos semana19. Em indivíduos hip-
ertensos em que coexistam outros factores de risco 
CV (obesidade, diabetes,...) a duração recomendada 
de exercício pode ser mais elevada (60min/dia), 
porque beneficiam ainda de um dispêndio energé-
tico associado mais elevado (>2000Kcal/semana), 
contribuindo para a perda de massa gorda19.
Estas metas são balizadoras, sendo no entanto dese-
jável a personalização do treino. Citando um  

exemplo prático de prescrição do Prof. José Oliveira 
e colegas23, imaginemos um indivíduo do sexo 
masculino, com hipertensão de grau 2, de 42 anos, 
pesando 90Kg e com 1,75m altura, IMC=32 
(obeso), que é referenciado para programa de 
exercício regular de intensidade moderada, com um 
dispêndio energético semanal alvo de 2000 Kcal. 
A intensidade a que realizará o exercício será de 4 
METS (4x3,5 mlO2/Kg/min). A frequência será de 
5 vezes por semana.

Dispêndio energético (Kcal/min)= (intensidade 
METs x 3,5mL O2/ kg de peso)/ 200
Kcal/min= 4X3,5X90/200 
Kcal/min= = 6,3

Calculamos o volume semanal a realizar (min) para 
cumprir o alvo de 2000 Kcal

2000Kcal/6,3 = 317 minutos por semana

Obtido o volume semanal alvo a realizar, a sua 
divisão pela frequência (5x semana) permite obter a 
duração diária necessária

317 min/5d = 63 min/dia

O volume diário de exercício depende da condição 
de saúde, do nível inicial de aptidão física e tolerância 
ao esforço e dos objectivos a atingir. Qualquer que 
seja a duração inicial, recomenda-se o seu incremen-
to a cada 1-2 semanas, em cerca de 5-10 minutos, 
até se atingir o volume alvo semanal23.

O treino de resistência muscular, resulta de 
contracções musculares que permitem vencer a 
resistência da massa corporal, da gravidade ou de re-
sistências externas, permite desenvolver a resistência 
e força muscular e aumentar percentagem corporal 
de massa magra. A sua incorporação no regime de 
treino deve apenas ocorrer após 8-10 semanas da 
prática de exercício aeróbio24. Após uma fase inicial 
de ambientação e aprendizagem, deve-se avaliar a 
resistência máxima que pode ser vencida num único 
movimento completo (1RM) ou aquela que pode 
ser vencida 15 vezes consecutivas. A alternativa 
para o cálculo da resistência a aplicar será sempre 
o esforço percebido subjectivamente. O treino de 
resistência deve ser realizado no máximo de 48 em 
48h, e organizado em circuito (grupos musculares 
a exercitar de uma estação para a outra seguindo 
regra de maior distanciamento possível). De notar 
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que o exercício deve ser feito de uma forma lenta 
e controlada na amplitude máxima, preservando a 
relação concêntrico-excêntrico 1:2)

Interacções
A terapêutica farmacológica em hipertensos activos, 
quando indicada, deve idealmente a) baixar a PA, 
não apenas em repouso, mas também em esforço; 
b) diminuir a resistência vascular periférica; c) não 
influenciar negativamente a capacidade desportiva. 
Por estas razões os inibidores da enzima de 
conversão da angiontensina (ou os antagonistas do 
receptor da angiotensina2) e os antagonistas dos 
canais de cálcio são as drogas de eleição para os 
atletas recreativos e de competição que sejam hiper-
tensos. Estes últimos, como vasodilatadores que são, 
poderão causar episódios de hipotensão pós-esforço, 
por isso não se recomenda a cessação abrupta do 
treino, estando indicado um período de arrefeci-
mento mais longo. Se for necessário adicionar um 
terceiro fármaco pode optar-se por um diurético 
tiazídico em baixa dosagem. Deverá, no entanto, 
ser monitorizado o risco de hipo ou hipercaliémia 
iatrogénica, potenciadora de arritmias malignas 
durante o exercício. 
      Os diuréticos e betabloqueadores podem 
condicionar a termoregulação e aumentam o risco 
de hipoglicémia. Os diuréticos de ansa poten-
ciam a deplecção de volume, com consequências 
graves para a capacidade de esforço, e eventuais 
disritmias associadas a distúrbios iónicos. Já, os beta-
bloqueadores além de serem crono e inotrópicos 
negativos, condicionando a capacidade de esforço 
máximo, poderão ainda ser considerados substân-
cias dopantes nalgumas modalidades desportivas, 
para aqueles envolvidos em competição. Os não 
selectivos podem ainda comprometer a normal 
broncomotricidade durante o esforço. O seu efeito 
na claudicação intermitente em doentes com 
arteriopatia periférica57, logo na distância percor-
rível, é controverso, pelo que deverão ser utilizados 
com cautela quando clinicamente indicados. No 
hipertenso activo, a sua utilização deverá cingir-se 
a hipertensão adrenérgica ou hipertensos com 
doença coronária isquémica concomitante, no 
entanto, nestes últimos, a ivabradina poderá ser, nos 
casos em que as recomendações a preconizem, uma 
alternativa com melhores resultados em termos de 
performance58. 
     No que respeita ao treino estático não há evi-
dência de efeito pejorativo de nenhuma das classes 
farmacológicas.

MonItorIzação
As técnicas de medição ambulatória contínua da 
PA constituem um avanço na estratificação do risco 
CV e na individualização da resposta ao exercício, 
complementando a tradicional prova de esforço. A 
MAPA pode ser útil na quantificação da dose-
resposta do treino; análise da variação circadiana da 
PA consoante altura do dia da aplicação do treino; 
comparação de diferentes protocolos de exercício; e/
ou análise do fraccionamento do treino em períodos 
de menor duração.
     Nem todos os hipertensos respondem da mesma 
forma ao exercício, inclusive, cerca de 25% dos doen-
tes hipertensos não chega a exibir redução da PA 
associada ao treino físico28, não deixando contudo de 
colher os demais benefícios do exercício. Neste par-
ticular, algumas séries discriminam os “não-dippers” 
como os ditos não respondedores ao exercício54.
Como é sabido, a hipertensão nos não-dippers está 
associada a maior grau de complicações cardiovascu-
lares e lesão de orgão mais grave, logo, nesta lógica, 
exige-se um plano de treino mais eficaz e individua-
lizado para o indivíduo não-dipper. Contradizendo 
séries anteriores, Park e colaboradores55, com recurso 
à MAPA chegaram à conclusão que, afinal, os 
não-dippers respondem ao exercício, simplesmente 
fazem-no diferentemente em relação aos dippers, 
consoante o horário de aplicação do exercício:

O treino vespertino parece ser o mais eficaz •	
na redução a PA nocturna. Já nos dippers não 
condiciona redução.
O treino matutino condiciona redução da •	
PA sistólica diurna semelhante nos dippers e 
não-dippers.
O treino matutino ou vespertino condiciona •	
redução da PAS, em média, semelhante nas 
24h tanto em dippers como não-dippers

   
 Desta forma, o estudo da “altura do dia” para o trei-
no pode ser uma abordagem conceptual vantajosa 
na prescrição individualizada para os indivíduos 
não-dipper.

conclusão
Concluindo, o exercício aeróbico é um adjunto 
favorável à medicação no tratamento da hipertensão 
essencial. O exercício físico aeróbico moderado 
diminui o risco cardiovascular e metabólico, sendo 
desprovido virtualmente de efeitos secundários. 
Deve ser recomendado a todos os pacientes com 
hipertensão essencial, que estejam disponíveis e 
capazes de o experimentar.
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Prof. Peter NilssoN (suécia)
coNtrolo da Pressão arterial Nos doeNtes com 
diabetes de tiPos 1 e 2
«Publicações recentes têm sublinhado a necessidade de um controlo apropriado 
da pressão arterial [PA] em doentes com diabetes. Para os doentes com diabetes 
de tipo 2, as evidências científicas apontam um objetivo de PA sistólica entre os 
130 e os 135 mmHg, e de PA diastólica abaixo dos 80 mmHg, mas não dos 70 
mmHg. Em doentes com diabetes de tipo 1, os estudos indicam que o controlo 
mais rígido da PA deve ser paralelo ao desenvolvimento da albuminúria.»

Prof. aNtoNio coca (esPaNha)
objetivos da Pressão arterial em doeNtes de 
alto risco
«As guidelines da ESH/ESC de 2007 vieram substituir o antigo paradigma 
“quanto mais baixo, melhor” por “quanto mais cedo, melhor”. Estas guidelines 
definiram que o objetivo terapêutico, na generalidade da população hipertensa 
com mais de 18 anos, deve assentar numa redução sustentada da PA para níveis 
inferiores a 140 mmHg em relação à PA sistólica e a 90 mmHg para a PA 
diastólica. No caso dos doentes de alto risco, a PA deve ser reduzida para valores 
mais baixos do que os preconizados para a generalidade da população hipertensa 
(130/80 mmHg).»

Prof. stéPhaNe laureNt (fraNça)
avaliação do risco cardiovascular global em 
várias PoPulações
«O risco de doença cardiovascular (DCV) continua a representar um desafio, 
apesar de todos os esforços de prevenção e tratamento. São, por isso, necessários 
novos modelos fisiopatológicos. A conferência focou-se na rigidez da artéria 
aorta; em conceitos como o de biomarcador “tecidular” ou “imagem”, aplicados 
à rigidez arterial; na descrição da metodologia de medição; e nas ligações 
fisiopatológicas que permitem explicar a ocorrência de AVC e de enfarte do 
miocárdio em doentes com alta rigidez arterial. Também levantou a questão da 
rigidez arterial como um marcador indireto do risco de DCV.»

Prof. margus viigimaa (estóNia)
PaPel dos ceNtros de excelêNcia Na imPlemeN-
tação das guideliNes
«Os Centros de Excelência em Hipertensão da ESH transformaram-se numa 
rede pan-europeia. Existem, atualmente, 147 Centros, oito dos quais localiza-
dos em países não europeus, como Austrália, China, Brasil, Israel, Líbano ou 
Venezuela. Passaram a desempenhar um papel muito importante na imple-
mentação das guidelines da ESH e na oferta de oportunidades de educação 
médica contínua, focando-se na formação dos médicos dos cuidados de saúde 
primários da região onde estão inseridos. Além disso, os Centros de Excelência 
em Hipertensão estabelecem padrões de diagnóstico e tratamento da HTA 
nesses locais e avaliam e melhoram o controlo da PA.»

Artigo publicado no Jornal do 6º Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular, no dia 
11 de Fevereiro, editado pela Esfera das Ideias
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A primeira conclusão a retirar da conferência da Dr.ª Paula Alcântara, assistente 
hospitalar graduada de Medicina Interna no Hospital de Santa Maria, em 
Lisboa, é que a HTA tem uma prevalência diferente consoante o órgão trans-
plantado (rim, fígado ou coração). «Indiscutivelmente, o transplantado renal é o 
que tem maior probabilidade de vir a desenvolver hipertensão relacionada com o 
transplante», sublinha a especialista.
Quando se aborda um doente que foi alvo de transplante renal, há aspetos a 
ter em conta, como a existência prévia ou não de HTA e ainda «se o dador de 
rim era hipertenso, pois, neste caso, há maior probabilidade de o recetor vir a ser 
hipertenso também», alerta Paula Alcântara. Além disso, «a probabilidade de 
aparecerem formas menos frequentes de HTA, nomeadamente HTA renovas-
cular por estenose da artéria renal do enxerto, é maior no transplantado renal do 
que no não transplantado».
Outro dos aspetos a ter em atenção prende-se com a medicação prescrita após 
o transplante. «Há imunossupressores que provocam hipertensão arterial, uns 
mais do que outros, uns diretamente outros não…», afirma Paula Alcântara. Por 
isso, a utilização das diferentes terapêuticas tem também as suas especificidades. 
«Há fármacos que têm interações com os imunossupressores, com algum efeito 
protetor sobre o rim, mas também alguma nefrotoxicidade e, portanto, precisam 
de manejo mais especializado», comenta a especialista, acrescentando que há 
situações em que se deve «administrar doses mínimas de um determinado 
fármaco habitualmente utilizado e, com outros fármacos, doses muito elevadas, 
que não são usadas por rotina».

Artigo publicado no Jornal do 6º Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular, no dia 
10 de Fevereiro, da autoria de Sara Pelicano / Esfera das Ideias
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Travar a hipertensão arterial (HTA) e as dislipidemias com fármacos 
que proporcionam «sinergias positivas» foi o assunto que esteve em 
foco, no simpósio promovido pela Bial, durante o 6º Congresso de 
Hipertensão. Moderado pelo presidente da SPH, Dr. José Nazaré, 
o simpósio contou com as preleções do Dr. Carlos Aguiar, cardiolo-
gista no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, e do Prof. Francisco 
Rocha Gonçalves, cardiologista no Hospital de São João, no Porto.
Debruçando-se sobre a problemática da HTA, Carlos Aguiar referiu: 
«Quando o risco cardiovascular é elevado, os doentes hipertensos 
devem ter um regime terapêutico que inclua um inibidor do sistema 
reninaangiotensina- aldosterona (SRAA), visando proteger os 
órgãos-alvo.» Além disso, notou o orador, «os antagonistas dos canais 
de cálcio são a classe preferida em termos de combinações, porque 
aumentam a eficácia de qualquer outra classe terapêutica que seja 
usada».
Posto isto, o cardiologista concluiu: «É muito lógico que uma as-
sociação preferencial no tratamento da HTA seja a de um inibidor 
do SRAA com um bloqueador dos canais de cálcio, tendo, neste 
contexto, a associação amlodipina/valsartan uma ampla evidência 

de proteção cardiovascular e renal em todo o contínuo das doenças 
cardiovasculares.»
Já Rocha Gonçalves refletiu sobre o lugar das associações terapêu-
ticas no caso das dislipidemias. «A solução para os doentes que não 
respondem à terapêutica com estatinas não está na subida das doses, 
mas sim em juntar-lhes um inibidor da absorção do colesterol, como 
a ezetimiba», defendeu o cardiologista.
«Em vários estudos que compararam as associações ezetimiba/sinvas-
tatina e sinvastatina/placebo, foi possível demonstrar um benefício ao 
nível da morbilidade cardiovascular, com uma descida aplicável dos 
eventos ateroscleróticos major», acrescentou o palestrante, realçando: 
«Os efeitos adversos são praticamente nulos. Não são conhecidas 
interações medicamentosas importantes, nomeadamente relacionadas 
com a absorção de vitaminas lipossolúveis. Tudo aponta para que a as-
sociação ezetimiba/sinvastatina seja segura, eficaz e um bom princípio 
terapêutico a ter em conta.»

Artigo publicado no Jornal do 6º Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardio-
vascular, no dia 12 de Fevereiro, editado pela Esfera das Ideias
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Nos últimos cinco anos, verificou-se uma melhoria no controlo da HTA em Portu-
gal. De acordo com o Prof. Luís Martins, diretor da Faculdade de Ciências da Uni-
versidade Fernando Pessoa, no Porto, atualmente, «a prevalência da HTA ronda os 
mesmos 45%, mas os hipertensos medicados têm um grau de controlo que ronda os 
82%, quando, há cerca de cinco anos, a taxa de controlo situava-se nos 11% a 14%».
Esta melhoria na taxa de controlo da pressão arterial (PA) «deve-se, essencialmente, 
à atenção que foi dada a este tema nos últimos anos, especialmente pela Sociedade 
Portuguesa de Hipertensão [SPH], e ao esforço que os médicos têm feito para 
controlar eficazmente a PA», justifica Luís Martins. E sublinha: «Os colegas que 
lidam com os doentes hipertensos passaram a ser muito mais interventivos e penso 
que as campanhas dos últimos cinco anos tiveram um excelente efeito ao nível do 
controlo da PA.»
Na opinião do também diretor do Serviço de Cardiologia do Hospital de São 
Sebastião, em Santa Maria da Feira, «a redução do consumo de sal tem de continuar 
a ser uma questão de visibilidade pública, pois não se pode abrandar a pressão junto 
dos legisladores», cuja intervenção junto das empresas de produtos alimentares e de 
distribuição é necessária.
Além da Lei do Sal, que regula os níveis de sódio no pão e está em vigor desde 
agosto de 2010, Luís Martins defende que a legislação deve regular que os alimentos 
tenham um sinal vermelho, amarelo ou verde na sua embalagem, consoante o teor 
de sal que contêm. «O trabalho seguinte consiste em educar a população para optar 
maioritariamente por embalagens com sinal verde e amarelo, evitando ao máximo 
as vermelhas. Depois disto, o que vai funcionar são as leis do mercado porque, se 
houver uma diminuição de compra dos alimentos com sinais vermelhos, as próprias 
empresas de produção/distribuição vão ter de baixar os níveis de sal», acredita este 
ex-presidente da SPH, que fez da luta contra o excessivo consumo de sal a principal 
bandeira da sua direção.

estudo race : alta PrevalêNcia  
de microalbumiNúria
Na mesma mesa-redonda, o Prof. Jorge Polónia, cardiologista no Hospital Pedro 
Hispano, em Matosinhos, e professor na Faculdade de Medicina da Universidade 
do Porto, apresentou os resultados do estudo epidemiológico RACE (micRoAlbu-
min sCreening survEy), que teve como objetivo fazer uma análise da presença de 
microalbuminúria em doentes com hipertensão arterial e diabetes tipo 2.

Esta é a primeira apresentação dos resultados deste estudo, que acompa-
nhou perto de 10 000 doentes adultos de Portugal continental e ilhas, em 
regime de ambulatório. Esta amostra distribuiu-se da seguinte maneira: 
41% eram doentes hipertensos, 38,3% eram diabéticos e 20,7% eram 
indivíduos considerados controlos normais. Tratou-se de uma popula-
ção em que 62% dos doentes tinham elevado ou muito elevado risco 
cardiovascular, segundo os critérios da ESH/ESC. Jorge Polónia adianta 
algumas das conclusões deste estudo: «A grande maioria dos doentes 
hipertensos estavam medicados (89%), mas apenas 36% estavam contro-
lados, segundo os critérios internacionais. Cerca de 30% destes doentes 
estavam a tomar um fármaco, 46% dois e 24% mais do que dois fármacos. 
Dos doentes que estavam a tomar um fármaco, 55% não estavam contro-
lados, o que quer dizer que, de acordo com as guidelines, deveriam estar a 
tomar pelo menos dois medicamentos. Acresce que, mesmo em doentes 
medicados com um inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona, 
a prevalência de microalbuminúria persiste em cerca de 50%.»
O segundo aspeto importante a reter do RACE é «a prevalência muito 
elevada de microalbuminúria nesta população de alto risco, numa propor-
ção na ordem dos 50%. A presença de albuminúria associou-se a
um risco duas vezes superior de eventos cardiovasculares e de lesão dos 
órgãos-alvo, comprovando, uma vez mais, que a albuminúria é um marca-
dor de risco cardiovascular elevado», refere Jorge Polónia.
O orador diz ainda que este estudo permitiu verificar que a taxa de 
controlo da pressão arterial nos doentes hipertensos e com diabetes tipo 
2 não ultrapassava os 36%, o que é uma percentagem «muito baixa para 
uma população de alto risco como esta». Acresce que este baixo controlo 
da PA «influencia a presença de microalbuminúria, de diabetes e de 
alterações dos lípidos».
A concluir, Jorge Polónia comenta que «os doentes hipertensos medica-
dos com um único fármaco continuam a estar mal controlados, o que vai 
ao encontro do que muitas guidelines defendem sobre a necessidade de 
utilizar associações de medicamentos em praticamente todos os doentes».

Artigo publicado no Jornal do 6º Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular, 
no dia 12 de Fevereiro, da autoria de Sara Pelicano / Esfera das Ideias

18

PrevalêNcia de hta e microalbu-
miNúria em Portugal

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF Anúncio Bonsalt 200x287.pdf   1   13-03-2012   17:02:49

Resumo de ConfeRênCias e mesas Redondas
summaRy of ConfeRenCes and Round tables

maio/juNho   2012

16-21 • Artigos resumidos.indd   18 12/05/22   16:45:14



O conceito «quanto mais baixa, melhor» no que toca à pressão arterial (PA) pode 
não ser a atitude mais correta. Estudos recentes indicam que a PA muito baixa, 
com valores de 120 mmHg de sistólica e 70 mmHg de diastólica, pode conduzir 
a complicações coronárias. Foi sobre este tema que o Prof. Braz Nogueira, diretor 
do Serviço de Medicina I do Hospital de Santa Maria e professor catedrático da 
Faculdade de Medicina de Lisboa, refletiu na conferência de encerramento do 6º 
Congresso de Hipertensão, intitulada «HTA, doença coronária e AVC: a curva 
em J deve realmente preocupar-nos?». ́
«A expressão “quanto mais baixa for a PA, melhor” tem sido substituída por 
outra que diz “quanto mais cedo, melhor”, porque, sobretudo nos hipertensos 
com doença coronária, não é absolutamente verdade que a PA muito baixa traga 
benefícios, embora seja desejável que um controlo tensional (de PA inferior a 
140/90 mmHg) se atinja o mais precocemente possível», explica o especialista.
Na conferência de encerramento, o Prof. Braz Nogueira explicou que, «especial-
mente em hipertensos com doença coronária ou idosos com hipertrofia ventricu-
lar esquerda, há vários estudos a demonstrar que, quando se baixa demasiada-
mente a PA, por exemplo, para valores de diastólica inferiores a 70/75 mmHg, a 
perfusão coronária que ocorre na diástole poderá diminuir».
O aumento do risco cardiovascular com valores de PA muito altos, mas também 
a existência de risco aumentado se os valores forem muito baixos é designado por 
curva em J ou em U. «Esta curva mostra que há um aumento do risco cardiovas-
cular com valores mais elevados de PA. À medida que a pressão arterial diminui, 

o risco cardiovascular também reduz, mas só até determinados valores, porque, a 
partir de níveis inferiores a 120/125 ou 70/75 mmHg, por exemplo, o risco poderá 
aumentar outra vez», diz Braz Nogueira.
Independentemente de existir ou não curva em J, «também não se tem de- 
monstrado que, em hipertensos com risco cardiovascular elevado, valores de PA 
inferiores a 130/80 mmHg, comparativamente a valores inferiores a 140/90 
mmHg, sejam uma mais-valia, com exceção do risco de acidente vascular cerebral 
[AVC] e dos casos de nefropatia com proteinúria franca», acrescenta o conferen-
cista.
A curva em J tem-se evidenciado especialmente em hipertensos com doença 
coronária, «não parecendo existir nos doentes que sofreram AVC, a não ser na 
fase aguda». Em Portugal, no âmbito das doenças cardiovasculares, predomina o 
AVC. Assim, «poderá haver vantagem em atingir valores tensionais mais baixos, 
mas não se aumentará depois o risco de complicações coronárias?», questiona Braz 
Nogueira. E responde:
«Terá de se tomar uma atitude prudente e individualizada, particularmente em 
hipertensos com doença coronária comprovada ou com risco acrescido de terem o 
fluxo coronário comprometido, devendo evitar-se, nestes casos em especial, valores 
de pressão diastólica inferiores a 70/75 mmHg.»

Artigo publicado no Jornal do 6º Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular, no 
dia 12 de Fevereiro, da autoria de Sara Pelicano / Esfera das Ideias
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RESUMo
 
obJETIVo 
As doenças cardiovasculares (DCV) são respon-
sáveis por aproximadamente 50% das mortes nos 
países industrializados, sendo a doença arterial 
coronária (DAC) uma das formas mais graves 
de DCV. 
Apesar de não haver dúvida que múltiplos fatores 
desempenham papéis diferentes no desenvolvi-
mento de DCV, estudos recentes revelam o papel 

da hiperuricemia como potencial fator de risco. 
O valor de ácido úrico (AU) tem vindo a 
aumentar nas populações ao longo dos últimos 
100 anos, à semelhança da epidemia da DCV. 
Estudos recentes sugerem que a hiperuricemia 
está associada com a hipertensão e outras DCV.
Assim, este trabalho teve como objetivo rever a 
evidência disponível relativa à utilidade do AU, 
comparativamente aos fatores de risco cardiovas-
cular tradicionais, na avaliação do risco de DCV.

FonTES dE dAdoS
Medline, sítios de medicina baseada na evidência, 
Índex de Revistas Médicas Portuguesas e refe-
rências bibliográficas dos artigos selecionados.

MéTodoS dE REVISão
Pesquisa de normas de orientação clínica, artigos 
de revisão, revisões sistemáticas, meta-análises e 
ensaios clínicos, utilizando as palavras-chave “hy-
peruricemia”, “cardiovascular system” e “risk factors”, 
publicados entre 2001 e 2011, nas línguas por-
tuguesa, inglesa e espanhola. Foi usada a Escala 
SORT (Strength of Recommendation Taxonomy) 
da American Academy of Family Physicians para a 
classificação dos artigos.

RESULTAdoS  
Estudos recentes sobre o papel do AU sérico na 
estratificação do risco de DAC revelaram resul-
tados inconsistentes. A hiperuricemia, por si só, é 
um fator de risco significativo para a determina-
ção do desenvolvimento/gravidade da DAC, mas 
o AU não foi um fator independente para DAC 
e mortalidade por DCV. 
Um nível elevado de AU previu o desenvolvi-
mento da obesidade e hiperinsulinemia em in-
divíduos normais e está universalmente presente 
em pacientes com síndrome metabólica. 
Conclusões díspares sobre o significado clínico 
da hiperuricemia na DAC podem estar relacio-
nadas com a metodologia dos estudos.

ConCLUSõES
Existe consenso de que a hiperuricemia (> 6mg/

dl nas mulheres e 7mg/dl nos homens) é um fa-
tor de risco independente para DCV e um mar-
cador de DCV significativa, podendo-se afirmar 
a utilidade do valor de AU sérico na avaliação do 
risco de DCV sendo a hiperuricemia preditiva de 
maior morbilidade cardiovascular (SOR A).
Estudos clínicos prospetivos são necessários 
para investigar se uma redução nos níveis de AU 
previne as DCV.

PALAVRAS-ChAVE (Termos MeSH): “hi-
peruricemia”, “aparelho cardiovascular” e “fatores 
de risco”.

AbSTRACT

GoALS  
Cardiovascular disease (CVD) accounts for 
approximately 50% of deaths in industrialized 
countries.  Coronary artery disease (CAD) is one 
of the worst forms of CVD.  
Although there is no doubt that multiple factors 
play different roles in the development of CVD, 
recent studies reveal the role of hyperuricemia as 
a potential risk factor.  
The value of uric acid (UA) has increased in 
the population over the past 100 years, like the 
epidemic of CVD. Recent studies suggest that 
hyperuricemia is associated with hypertension 
and other CVD. 
The aim of this review is to evaluate the available 
evidence on the usefulness of the UA, compared 
to traditional cardiovascular risk factors in as-
sessing the risk of CVD.

dATA SoURCES
Medline, evidence-based medicine web sites, the 
Índex of Portuguese Medical Journals and refer-
ences of selected articles.
 
REVIEw METhodS
Practice guidelines, review articles, systematic 
reviews, meta-analyses and clinical trials were 
searched using the keywords “hyperuricemia”, 
“cardiovascular system” and “risk factors”. for ar-
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Prevalence of hy-
peruricemia and 
relation of serum 

uric acid with
cardiovascular 
risk factors in 
a developing 

country7

Conen d et al, 
2004

Estudo analítico transversal
n= 1011 (25-64 anos)

Seychelles
Avaliação do AU sérico e FRCV: TA, 
IMC, PA, ITb, CT, C-hdL e TGd

 AU:
M 35,2%
F 8,7%

Associado a
- (+)  TGd (p <0,001)

-  Idade (p <0,05)
-  IMC (p <0,05)
-  TA (p <0,001)

AU associado ao síndrome me-
tabólico, em particular aos  TGd 3

Relationship be-
tween Serum Uric 
Acid Concentra-

tion,
Metabolic 

Syndrome and 
Carotid Athero-

sclerosis8

kawamoto R et al, 
2006

Estudo analítico transversal
n = 1 128

(498M, 68±14anos;
630F, 72±12 anos)

níveis séricos de AU
Espessura da íntima média carotídea 

(EIMC) 
(de acordo com género e grau de 

síndrome metabólico) 

AU 
 F - obesidade visceral e sind. me-

tabólico
EIMC≥1,0mm
(oR IC 95%)

- 2.41
(1.08-5.37)

- 2.73
(1.17-6.35)

- 3.33
(1.49-7.42)

F

AU –  Prevalência de síndrome 
metabólico
M

AU – factor de risco independente 
para aterosclerose da carótida 

3

Clustering of 
Cardiovascular 

Risk Factors and 
blood

Pressure Control 
Status in hyper-
tensive Patients9

ohta Y et al, 2010

Estudo analítico transversal
n = 699 com hTA tratada

(idade 65±12anos
M297:F402)

Avaliação TA, obesidade, dM, dis-
lipidemia, IRC e AU

TA: 133±11/ 74±10mmhg
18,7% - Ø FRCV
34,2% - 1 FRCV
28,8% - 2 FRCV

18,2% - 3 ou + FRCV  AU (p 
<0,05)

Prevalência de FRCV, como AU, é 
superior em doentes com hTA, com 
necessidade de > nº de anti-hiperten-

sores e >morbilidade

2

Serum Uric Acid 
Level as an Inde-

pendent Risk
Factor for All-

Cause, Cardiovas-
cular, and

Ischemic Stroke 
Mortality: A 

Chinese
Cohort Study10

Chen Jh et al, 
Arthr & Rheum 

2009, 61,
(2),225–32

Estudo Cohort
41 879M:48 514F

≥35 anos
Comparação dos níveis de AU com a 

causa de morte
Taxa de risco para AU  (>7mg/dl)

IC a 95%
Follow-up: 8,2 anos

Regressão Cox, ajustada para idade, 
sexo, IMC, CT, TGd, dM, hTA, 

UMA e consumo de álcool

dCV:
1 151 eventos / 5 427 mortes

Total
- 1.63 (p < 0.001) todas as causas de 

mortalidade
- 1.39 (p < 0.001) dCV

- 1.59 (p=0.02) AVC isquémico
Subgrupos

- hTA: 1.44, (p < 0.001)
- dM: 1.64, (p < 0.001).

Grupo de baixo risco metabólico
- Mortalidade: 1.24 (p=0.02)

- Morbilidade CV: 1.48 (p=0.16)

AU
Fator de risco independente para 
mortalidade (independentemente 

da causa), dCV e AVC isquémico na 
população geral, grupos de alto risco  
e potencialmente em grupos de baixo 

risco

1

Associação entre 
Ácido Úrico e 
Variáveis de 

Risco Cardio-
vascular em uma 
População não 

hospitalar4

barbosa M et al, 
2011

Estudo observacional transversal
n = 756

 Idade de 50,3 ± 16,12 anos

Avaliação: 
 TA, IMC, PA, AU, glicose, insulina, 

CT, C-LdL, C-hdL e TGd

 AU:
> média de idade (p < 0,01), IMC, 
PA (p < 0,01), TA (p < 0,001), CT, 

C-LdL e TGd (p < 0,01)

> prevalência de hTA, obesidade e 
SM (p < 0,001)

 < média de C-hdL (p < 0,001)

 Análise de regressão logística: AU 
e as variáveis que compõem a SM  
associados à ocorrência de SM (p < 

0,01).

Maiores níveis de AU associaram-se a 
pior perfil de risco cardiovascular e a 
pior perfil de função renal na amostra

3

Tabela 1

– Ensaios clínicos e respetivo nível de evidência (nE) (Legenda: n - amostra; AU – ácido úrico; FRCV - fatores de risco cardiovasculares; TA - tensão arterial; IMC - índice de massa corporal; PA - perímetro abdominal; ITb - índice tornozelo-braço; CT - colesterol total; 
C-hdL- colesterol hdL; TGd - triglicerídeos;  -diminuição;  - aumento; M - sexo masculino; _ F sexo feminino; hTA - hipertensão arterial; dM – diabetes mellitus tipo 2; SM – síndrome metabólico)
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ticles published between 2001 and 2010, written 
in Portuguese, English and Spanish. The SORT 
(Strength of Recommendation Taxonomy) scale 
of the American Academy of Family Physicians 
was used to classify the articles.
 
RESULTS  
Recent studies on the role of serum UA in risk 
stratification of CAD revealed inconsistent 
results. Hyperuricemia is a significant risk factor 
for determining the development / severity of 
CAD, but the UA was not an independent factor 
for CAD and CVD mortality.
A high level of AU predicted the development of 
obesity and hyperinsulinemia in normal subjects 
and is universally present in patients with meta-
bolic syndrome.  
Disparate conclusions about the clinical signifi-
cance of hyperuricemia in CVD may be related 
to the methodology of the studies.
 
ConCLUSIonS  
There is consensus that hyperuricemia (> 6mg/
dL in women and > 7mg/dl men) is an inde-
pendent risk factor for CVD and a significant 
marker of CVD, and may affirm the usefulness 
of serum UA value in CVD risk assessment and 
that hyperuricemia is predictive of increased 
cardiovascular morbidity (SORT A).
Prospective clinical studies are needed to investi-
gate whether a reduction in the levels of UA can 
reduces the risk of CVD.

kEYwoRdS (MeSH terms): “hyperurice-
mia”, “cardiovascular system” and “risk factors”.

InTRodUção 
As doenças cardiovasculares (DCV) são respon-
sáveis por aproximadamente 50% das mortes nos 
países industrializados, sendo a doença arterial 
coronária (DAC) uma das formas mais graves de 
DCV. Relativamente às escalas de avaliação de 
risco cardiovascular, são do conhecimento geral o 
SCORE e a Escala de Framingham, que usam a 
idade, sexo, valores de tensão arterial, colesterol, 
presença de diabetes mellitus e tabagismo para o 
cálculo do risco cardiovascular.1

Apesar de não haver dúvida que múltiplos fatores 
desempenham papéis diferentes no desenvolvi-
mento de DCV, estudos recentes revelam o papel 
da hiperuricemia como potencial fator de risco. 
O valor de ácido úrico (AU) tem vindo a aumen-

tar nas populações ao longo dos últimos 100 anos 
(3,5mg/dl em 1920s para 6,0mg/dl na década 
de 70), à semelhança da epidemia da DCV. Os 
valores normais de AU correspondem a 7mg/dl 
no homem e 6mg/dl na mulher, sendo que são 
mais baixos na mulher em idade pré-menopausa 
devido à ação uricosúrica dos estrogénios.2 
Estudos recentes sugerem que a hiperuricemia 
está associada com a hipertensão arterial (HTA) 
e outras DCV.
Do que se sabe, mães com elevados valores 
de AU resultantes da dieta (rica em frutose e 
carnes abundantes em purinas), HTA, obesidade 
ou pré-eclâmpsia, transferem AU através da 
placenta para a circulação fetal, que vai contribuir 
para atraso do crescimento intra-uterino e uma 
redução no número de nefrónios. Este facto 
contribui para um desenvolvimento de hiperu-
ricemia com início na infância, potenciado por 
fatores ambientais. Esta hiperuricemia crónica 
vai estimular o sistema renina-angiotensina-
aldosterona e inibir a libertação de óxido nítrico 
endotelial, contribuindo para a vasoconstrição 
renal, aumento da tensão arterial e aterosclerose.3

De facto, a associação entre hiperuricemia e 
HTA vem sendo observada há mais de um 
século, mas permanece obscuro se a hipeuricemia 
tem um papel causal na HTA ou se é mera-
mente um marcador do processo fisiopatológico. 
Pesquisas experimentais recentes estabeleceram 
possíveis mecanismos pelos quais a hiperurice-
mia poderia causar HTA. Em modelos animais, 
o AU causou diminuição da síntese de óxido 
nítrico, lesão da arteríola aferente, aumento na 
produção de renina e lesão tubular renal. Em 
ratos foi demonstrada uma estreita correlação 
entre hiperuricemia e síndrome metabólica por 
provável mecanismo envolvendo a inibição da 
função endotelial. Sabe-se que a insulina neces-
sita de óxido nítrico para estimular a captação 
da glicose e a disponibilidade do óxido nítrico 
está diminuída quando ocorre hiperuricemia.4 
Por outro lado, a HTA pode estar associada a hi-
peruricemia devido à inibição da secreção do AU 
pelo túbulo distal do nefrónio, um mecanismo 
ATPase-dependente. De facto, a isquémia intrar-
renal induzida pela HTA, leva à produção de 
lactato que interfere com o sistema de secreção 
tubular de AU e a hipoxia tecidular também 
resulta na produção de AU.2

No estudo Framingham, realizado numa comu-
nidade e englobando 6763 homens e mulheres, 

a uricémia estava relacionada significativamente 
com o aparecimento de doença coronária e 
enfarte agudo do miocárdio (EAM). Mas, após 
uma análise multivariável, incluindo idade, 
tensão arterial diastólica, peso relativo, taba-
gismo e colesterol, concluiu-se não ser um fator 
independente e causal no desenvolvimento de 
DAC, mortalidade por DCV ou mortalidade em 
geral.2 Organizações internacionais como The 
Joint National Committee on Prevention, Detection, 
Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure; 
a American Heart Association e a National Kidney 
Foundation, não consideram a hiperuricemia 
como fator de risco cardiovascular.5

Assim, apesar do Estudo Framingham e 
organizações internacionais não considerarem 
o aumento de AU como fator de risco causal 
para eventos cardiovasculares, sabe-se que o AU 
elevado causa HTA e esta por sua vez leva a 
doença renal e cardíaca.3  
Neste contexto, a inserção do AU como variável 
para a estratificação de risco cardiovascular 
pode ser interessante, por ser um exame de fácil 
realização e de baixo custo, podendo ser útil na 
prática clínica, especialmente em portadores de 
síndrome metabólica e HTA.4

Assim, o objetivo das autoras é rever a evidência 
disponível da utilidade do AU, comparativa-
mente aos fatores de risco cardiovascular tradi-
cionais, na avaliação do risco de DCV.

MéTodoS 
Foi elaborada uma pesquisa de normas de orien-
tação clínica, revisões sistemáticas, meta-análises 
e ensaios clínicos aleatorizados e controlados na 
Medline, sítios de medicina baseada na evidên-
cia, Índex de Revistas Médicas Portuguesas e 
referências bibliográficas dos artigos seleciona-
dos, publicados entre 2001 e 2011, nas línguas 
portuguesa, inglesa e espanhola, utilizando as 
palavras-chave (termos MeSH) “hyperuricemia “, 
“ cardiovascular system” e “risk factors”.
Foram considerados como critérios de inclusão:

População: homens e mulheres saudáveis ou •	
com DCV; 
Intervenção: determinação do valor de AU •	
sérico;
Comparação: FRCV convencionais;•	
Outcome•	 : avaliação do risco de DCV. 

Foram excluídos os artigos repetidos, aqueles 
aos quais não foi possível a consulta do artigo 
integral, os que discordavam com o objetivo da 
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Role of uric acid 
in hypertension,

renal disease, 
and metabolic 

syndrome5

heinig M et al, 
2006

Artigo de Revisão 
(1983-2009)

AU :
hTA

disfunção endotelial
dç renal (hipertensão glomerular e 

vasoconstrição cortical)
Estimulação de marcadores infla-

matórios (PCR) e vasoconstritores 
(tromboxano)

AU é um FRCV
AU –  TA e atrasa a progressão da 

doença renal 
3

Uric Acid and 
Cardiovascular 

Risk3

Feig d et al, 2008

Revisão sistemática 

AU  > 6mg/dl F e 7mg/dl M
hTA, dç renal e dCV

AU:
 hTA e pré-hTA, dç renal, 

sindrome metabólico, SAoS, dç 
vascular, AVC e demência vascular, 

disfunção endotelial…
ECA: AU com inibidores da xantina 
oxidase – TA em adolescentes com 

hTA de novo 

AU prediz o desenvolvimento de 
hTA e  morbilidade CV 1

hyperuricemia 
and Risk of 

Stroke: A System-
atic

Review and Meta-
Analysis11

kim SY et al, 2009

Meta-análise

16 estudos
n=238 449

Risco relativo
AU - AVC

AU :
-  Incidência de AVC

(6 estudos; RR 1.41, IC95%: 1.05, 
1.76)

-  Mortalidade por AVC
(6 estudos; RR 1.36, IC95%: 1.03, 

1.69)

Independentemente de outros FRCV 
(hTA, dM e CT) :

- Incidência
(4 estudos; RR 1.47, IC95%: 1.19, 

1.76)
- Mortalidade

(6 studies; RR 1.26, IC95%: 1.12, 
1.39)

 AU  - associado a  incidência e 
mortalidade por AVC 1

Potential Role 
of Uric Acid as a 
Risk Factor for 
Cardiovascular

disease12

kang, d-h, 2010

Artigo de Revisão
(1983-2009)

 AU
89% hTA de novo em adolescentes

25-50% hTA não tratada em adultos
Mecanismo –  inflamação e proli-
feração células musculo liso,  no, 

 resistência à insulina (hiperinsu-
linemia)

 AU
Prevenção: hTA, hiperinsulinemia, 

hipertrigliceridemia e obesidade

AU  - marcador de dCV
Controvérsias: causa-efeito na dCV 

e/ou síndrome metabólico
necessidade de + estudos:  AU – 

dCV

3

Tabela 2
 
– Artigos de revisão e respetivo nível de evidência (nE) (Legenda: AU – ácido úrico; PCR – proteína C reactiva; FRCV - fatores de risco cardiovasculares; TA - tensão arterial;  hTA - hipertensão arterial; dM – diabetes mellitus tipo 2; dCV – doença cardiovascular; CV 
– cardiovascular;  IMC - índice de massa corporal; SM – síndrome metabólico; PA - perímetro abdominal; CT - colesterol total; C-hdL- colesterol hdL; C-LdL- colesterol LdL;  TGd - triglicerídeos; ECA – ensaio clínico aleatorizado; no – óxido nítrico; RR – risco 
relativo;  -diminuição;  - aumento; > - maior; < - menor)
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REFERênCIA RECoMEndAção FR

Evaluation of patients for ventricular dysfunc-
tion and heart failure: hFSA 2010 comprehensive                                      

heart failure practice guideline14
Avaliar o nível sérico de AU b

Cardiometabolic risk management in primary care15

Avaliar o nível sérico de AU
C

Chronic kidney disease. Early identification and manage-
ment of chronic kidney disease in adults in primary and 

secondary care16
não recomenda o uso de fármacos hipouricemiantes 

em casos de hiperuricemia assintomática C

hypertension diagnosis and treatment17 Avaliar o nível sérico de AU, como exame adicional C

2007 guidelines for the management of arterial hyperten-
sion18 Avaliar, por rotina, o nível sérico de AU C

European guidelines on cardiovascular disease prevention 
in clinical practice19

Insuficiência renal e Risco Cardiovascular: associa-
dos a  TA, dislipidemia, síndrome metabólica, AU, 

homocisteína e anemia

C

Tabela 3
– normas de orientação Clínica e respetiva força de recomendação (FR) (Legenda: AU – ácido úrico;  TA - tensão arterial;  - aumento) 

revisão e os que não cumpriam os critérios de 
inclusão.
Para atribuição do nível de evidência e força 
de recomendação foi usada a Escala SORT 
(Strength of Recommendation Taxonomy) da 
American Academy of Family Physicians.6

RESULTAdoS 
Após a realização da pesquisa, foram encontrados 
98 artigos, dos quais nove cumpriam os critérios 
de inclusão: cinco ensaios clínicos (Tabela 1), 
três artigos de revisão, que incluem uma revisão 
sistemática, e uma meta-análise (Tabela 2).
O AU, ou urato, é um metabolito da purina, 
excretado, nos seres humanos, como um produto 
final, enquanto noutras espécies é metabolizado 
em alantoína.2 Estudos recentes indicaram que 
uma alta concentração de AU pode ser um fa-
tor etiológico para a diabetes, HTA, síndrome 
metabólico e DAC.
Os estudos analíticos transversais referem uma 
associação entre a hiperuricemia e o síndrome 
metabólico, sendo nos homens um fator de risco 
independente para aterosclerose da carótida. A 
prevalência de fatores de risco cardiovasculares, 

como a hiperuricemia, é superior em doentes 
com HTA.
Fatores demográficos e clínicos, tais como sexo, 
índice de massa corporal, tabagismo, pressão 
arterial e níveis séricos de glicose, são conheci-
dos por serem associados com os níveis séricos 
de AU. Portanto, uma análise cuidadosa desses 
fatores é necessária para avaliar a relação entre a 
DCV e os níveis AU.7 Numerosos estudos têm 
identificado o agrupamento padrão de fatores de 
risco de DCV relacionados entre os vários gru-
pos da população. Altos níveis de AU têm sido 
associado à síndrome metabólica.8 Um estudo do 
Japão9 relatou uma agregação de fatores de risco 
cardiovascular, focando principalmente os fatores 
de risco biológicos, como intolerância à glicose, 
dislipidemia e hiperuricemia. (Tabela 1)
O estudo de cohort de Chen et al10 mostra que a 
hiperuricemia (definida como o AU sérico em 
níveis superiores a 7mg/dl) foi um fator de risco 
independente para todas as causas de mortali-
dade cardiovascular em Taiwan, não só em todos 
os pacientes, mas também naqueles com HTA e 
diabetes mellitus. Mais importante, demonstra-
ram que a hiperuricemia foi um fator de risco 

independente de mortalidade cardiovascular num 
subgrupo com risco metabólico baixo. (Tabela 1)
Os artigos de revisão apontam a hiperuricemia 
como FRCV, marcador de DCV e preditiva do 
desenvolvimento de HTA. (Tabela 2)
Contudo, estudos recentes12 sobre o papel do AU 
sérico na estratificação do risco de DAC reve-
laram resultados inconsistentes. A hiperuricemia, 
por si só, é um fator de risco significativo para a 
determinação do desenvolvimento/gravidade da 
DAC, mas o AU não foi um fator independente 
para DAC e mortalidade por DCV. De facto, a 
questão central não é a sua associação com DCV, 
mas se desempenha um papel causal no desen-
volvimento de DCV. Tem sido difícil identificar 
o papel específico da hiperuricémia devido à sua 
associação com outros fatores de risco cardio-
vascular, já estabelecidos.2 Conclusões díspares 
sobre o significado clínico da hiperuricemia na 
DCV podem, igualmente, estar relacionadas com 
metodologias diferentes dos estudos, quer no 
desenho, na análise por sexos, na não exclusão 
de doentes com patologia cardiovascular de base 
e o facto de alguns não terem em consideração 
certos fatores de confundimento, como diabetes, 
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insuficiência renal ou tratamento diurético.
Na meta-análise11 que avaliou a associação entre 
hiperuricemia e AVC, um risco pequeno, mas 
aumentado, foi encontrado mesmo após ajuste 
para fatores de risco cardiovasculares conhecidos. 
Deste modo, foi possível concluir que a hiperu-
ricemia está associada a aumento da incidência e 
mortalidade por AVC. (Tabela 2)
Um nível elevado de AU previu o desenvol-
vimento da obesidade e hiperinsulinemia em 
indivíduos normais e está universalmente 
presente em pacientes com síndrome metabólica. 
No entanto, na outra ponta dessa argumentação, 
encontra-se a possibilidade de que o aumento do 
AU possa estar presente em condições clínicas 
sabidamente pró-inflamatórias, como a HTA e o 
síndrome metabólico, pela sua ação antioxidante 
e, portanto, representar apenas um mecanismo 
bioquímico de defesa contra a progressão da 
aterosclerose. Assim, não seria um fator indepen-
dente de risco para essas síndromes, mas apenas 
parte do quadro clínico.4

Um dos estudos mais relevantes é o US National 
Health and Nutrition Survey (NHANES III), que 
demonstrou que o aumento dos níveis séricos de 
AU está significativamente associado com o risco 
de mortalidade cardiovascular (mais forte na 
mulher e na raça negra), independente de outros 
fatores de risco, do uso de diuréticos ou do estado 
pós-menopausa. Os doentes hipertensos com va-
lores de uricémia entre 5,0-6,9 mg/dl tinham um 
risco relativo (RR) significativamente maior para 
EAM (RR 1.32) e AVC (RR 1.15). Em doentes 
com uricémia superior a 7,0 mg/dl, o RR para 
EAM e AVC foi de 2.2 e 1.5, respetivamente.2

Várias normas de orientação clínica fazem refe-
rência a que se deve avaliar o nível sérico de AU 
em pacientes com DCV (Tabela 3), sem contudo 
focarem a importância deste doseamento e o 
tipo de atuação perante valores alterados, bem 
como não considerarem a hiperuricemia como 
preditiva de DCV.
Apesar de não serem totalmente conheci-
dos os possíveis mecanismos envolvidos, mas 
considerando as evidências disponíveis sobre a 
associação de hiperuricemia com DCV, coloca-se 
a questão sobre a necessidade efetiva e a melhor 
maneira de se reduzir os níveis séricos de AU, 
de modo mais acentuado, especialmente em pa-
cientes com outros fatores de risco cardiovascular 
associados, como a HTA. 
Após um estudo-piloto3 em 5 pacientes 

adolescentes com HTA, que indicou uma  
diminuição da tensão arterial com o uso de 
alopurinol, foi realizado um ensaio controlado 
por placebo, duplo-cego, em 30 adolescentes 
com hiperuricemia e HTA. Neste ensaio, o 
tratamento com alopurinol foi associado 
com uma redução significativa da tensão arte-
rial medida no consultório do médico e em 
ambulatório, sendo a redução semelhante, 
em magnitude, à alcançada com a maioria dos 
agentes anti-hipertensivos  (-6,9 ±4,4 mmHg e 
-5,1 ±2,4 mm Hg, em comparação com o pla-
cebo: -2,0 ±0,4 e -2,4 ±0,7 para o placebo para 
pressão arterial sistólica e diastólica, respetiva-

mente [p=0,007 e p=0,03]). Para os pacientes em 
que os níveis de AU diminuíram para menos de 
5 mg/dl durante o tratamento com o alopurinol, 
a pressão arterial voltou ao normal em 86%  
(19 dos 22 pacientes), em comparação com 3% (1 
de 30)  no grupo placebo.
Tendo por base a fisiopatologia do AU, sabe-se 
que este é formado a partir do metabolismo 
de nucleotídeos e nucleosídeos, sendo o seu 
nível sérico regulado tanto pelas suas taxas de 
síntese, quanto de excreção, que se faz pre-
dominantemente a nível renal mas também pelo 
intestino. No rim, o AU é totalmente filtrado, 
sendo duplamente reabsorvido e secretado para 
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for ventricular dysfunction and heart failure: 
HFSA 2010 comprehensive heart failure prac-
tice guideline, Heart Failure Society of America. 
J Card Fail 2010 Jun;16(6):e44-56 
15 – Cardiometabolic risk management in pri-
mary care, Qatif Primary Health Care; 2008 
16 – Chronic kidney disease. Early identifica-
tion and management of chronic kidney disease 
in adults in primary and secondary care, Lon-
don (UK): National Institute for Health and 
Clinical Excellence (NICE); 2008 Sep. 36p
17 – Hypertension diagnosis and treatment, 
Bloomington (MN): Institute for Clinical 
Systems Improvement (ICSI); 2008 Oct. 59p 
18 – Mancia G et al, 2007 guidelines for the 
management of arterial hypertension, Eur 
Heart J 2007 Jun;28(12):1462-536 
19 – Graham I et al. European guidelines on 
cardiovascular disease prevention in clinical 
practice. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2007 
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o lúmen do túbulo contornado proximal. Assim, 
a redução dos níveis circulantes de AU pode ser 
obtida pelo emprego de inibidores da xantino-
oxidase, como o alopurinol, que reduzem a sua 
síntese, ou por agentes que aumentam sua ex-
creção renal (drogas uricosúricas). Descobriu-se 
recentemente que o losartan, um antagonista dos 
receptores da angiotensina II, promove aumento 
na excreção renal de AU, permitindo reduzir o 
nível deste elemento no plasma. Assim, pode-se 
considerar, em particular, que o uso de losartan 
no tratamento do paciente hipertenso, para além 
dos benefícios do controle tensional adequado, 
pode igualmente reduzir satisfatoriamente os 
níveis séricos de AU, ajudando a controlar tam-
bém este fator de risco cardiovascular.13

ConCLUSõES
Embora ainda exista alguma controvérsia quanto 
à inclusão do AU como fator de risco cardio-
vascular independente, tem sido amplamente 
demonstrada a associação deste 
elemento a diferentes afeções cardiovasculares, 
tais como  HTA, síndrome metabólica, resistên-
cia a insulina, intolerância a glicose, obesidade, 
hipercolesterolemia, aterosclerose, coronariopatia 
e mortalidade cardiovascular e geral.
De facto, o interesse no AU como um potencial 
fator de risco de DCV é abordado em inúmeros 
artigos de revisão e estudos. Parece não haver 
dúvidas que o AU é um fator de risco cardio-
vascular, ideia essa que persiste desde há mais 
de 50 anos. Assim, existe consenso de que a 
hiperuricemia (> 6mg/dl nas mulheres e 7mg/dl 
nos homens) é um fator de risco independente 
para DCV e um marcador de DCV significa-
tiva. Deste modo, pode-se afirmar a utilidade 
do valor de AU sérico na avaliação do risco de 
DCV, sendo a hiperuricemia preditiva de maior 
morbilidade cardiovascular (SOR A).
A existência de uma base racional fisiopatológica 
para explicar a relação do AU com os fatores de 
risco cardiovascular, aliada à facilidade do dosea-
mento sérico de AU e da existência de terapia 
apropriada para tratar a hiperuricemia, reforça a 
necessidade de estudos de boa qualidade meto- 
dológica, prospetivos, para esclarecer as con-
trovérsias de um papel causal do nível de AU 
na DCV, investigar se uma diminuição do valor 
de AU sérico previne as DCV e a evidência do 
benefício do tratamento da hiperuricemia assin-
tomática na diminuição do risco cardiovascular. 
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RESUMOS 6º cOngRESSO pORtUgUêS dE HipERtEnSãO
ABStRActS 6tH intERnAtiOnAl MEEting On HypERtEnSiOn

cOMUnicAÇÕES ORAiS

ID ResUMO : 14 
FaCTORes QUe INFLUeNCIaM 
O aUMeNTO Da VeLOCIDaDe 
De ONDa De PULsO NUMa 
POPULaÇÃO PORTUGUesa 

ana Célia sousa, Maria Isabel Mendonça, 
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Nóbrega, sónia Freitas, eva Henriques, ana 
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A Velocidade de Onda de Pulso (VOP) 
emergiu como um novo marcador de risco 
cardiovascular e é usada como índice de 
distensibilidade arterial. Diversos factores 
têm sido associados, com resultados contra-
ditórios com o aumento da VOP.
 
OBJeCTIVO: Avaliar eventual associa-
ção entre polimorfismos genéticos, factores 
demográficos, metabólicos, nutricionais e 
inflamatórios com o aumento da VOP.
 
MaTeRIaL e MéTODOs: Estudá-
mos em 1195 indivíduos (50% do sexo 
masculino, com idade média de 50,6±7,5 
anos), os polimorfismos genéticos ECA 
I/D, AT1R A1166C, CYP11B2 C344T, 
ECA 8 A2350G, ADD1 G460W, GNB3 
C825T, ADRβ1 Arg389Gly, ADRβ2 R16G, 
SCNN1 A (–173)G e AGT235 MT, factores 
demográficos como idade, sexo, outros fac-
tores como Pressão Arterial sistólica (PAS), 
Pressão Arterial diastólica (PAD), Frequên-
cia cardíaca (FC), factores bioquímicos como 
a Homocisteína (Hct), Proteína C de alta 
sensibilidade e patologias como Obesidade, 
Diabetes, Dislipidemia e  a VOP. 
 
Efectuado a todos os indivíduos, análises 
bioquímicas e extracção de ADN e determi-
nação da VOP carotídeo-femural usando um 
registo computorizado automático (COM-
PLIOR).
  
aNáLIse esTaTísTICa: Avaliou-
se a relação de cada factor com a VOP e foi 
elaborado um modelo de regressão logística, 

para verificar quais as variáveis que se associa-
vam de forma significativa e independente para 
o aumento da VOP. As variáveis categóricas 
são apresentadas pela respectiva frequência. 
Para a análise dos dados foram utilizados o 
teste do qui-quadrado ou Probabilidade exacta 
de Fisher. Apresentam-se os Odds Ratio (OR) 
e intervalos de confiança de 95%. Usou-se 
como limiar de significância o valor de p<0,05.
  
ResULTaDOs: Após regressão logística, 
as variáveis que permaneceram na equação 
e influenciam o aumento da VOP foram: 
Idade com   OR=1,15 (1,11 – 1,18) p<0,0001; 
Sexo OR=2,99 (1,92 – 4,64) p<0,0001; 
PAS OR=1,03 (1,01 – 1,04) p=0,005; PAD 
OR=1,06 (1,03 – 1,10) p<0,0001; FC 
OR=1,02 (1,00 – 1,04) p=0,019; Hct OR=0,97 
(0,94 – 1,01) p=0,096; Obesidade OR=0,47 
(0,29 – 1,77) p=0,003 e a Diabetes OR=2,41 
(1,15 – 5,05) p=0,020. 

CONCLUsões: Os polimorfismos 
genéticos não ficaram na equação da análise 
multivariada que determinava o aumento 
da VOP, o que pode ser explicado quer por 
estarem incluídos nas variáveis seleccionadas 
como a HTA quer porque podem não ter força 
suficiente para permanecerem na equação. 
Assim de acordo com este trabalho a VOP 
tem muito mais a ver com comportamentos 
e factores de risco tradicionais do que com o 
património genético.

ID Resumo : 5 
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OBJeCTIVO: O objectivo foi avaliar o im-

pacto de um programa de redução da ingestão 
de sal, na variação da pressão arterial (PA) em 
crianças e adolescentes integrados num estudo 
de coorte com um follow-up médio actual de 
12 meses. 

MéTODOs: Uma amostra de 864 crianças 
e adolescentes saudáveis, idade média  12.20 
± 2.98 anos (amplitude: 5-18 anos) foram 
incluídas num estudo prospectivo. 269 crianças 
foram randomizadas para receber uma sessão 
individual de aconselhamento nutricional, 
envolvendo a descrição dos malefícios de uma 
elevada ingestão de sal e a implementação 
de estratégias para a sua redução (grupo de 
intervenção-GI).  O grupo de controlo (GC) 
foi constituído por 595 crianças com 
características clínicas e físicas semelhantes. 
A PA e a frequência cardíaca (FC) foram 
medidas em condições standard com um es-
figmomanómetro validado (OMRON 705IT). 
O período médio de follow-up actual é de 12 
meses, com todos os indivíduos submetidos a 
duas avaliações clínicas. 

ResULTaDOs: Os valores médios 
de PAS e PAD na 1ª avaliação foram de 
115.76±9.89mmHg e 68.17±7.89mmHg 
para o GI 114.62±11.34mmHg e 
66.84±10.17mmHg para o GC, passando 
na 2ª avaliação para 114.39±10.69mmHg e 
66.63±8.05mmHg no GI e 116.28±10.81 e 
67.57±8.96mmHg no GC, respectivamente 
para a SBP e DBP. A diferença média (BP 
2ª avaliação – BP 1ª avaliação) para a SBP 
e para a DBP foram respectivamente de 
-1.36±0.81mmHg e -1.55±0.64mmHg no GI 
e de 1.36±0.81mmHg e 1.69±0.5mmHg no 
GC (p<0.05 entre GI e GC para SBP e DBP). 
Não se verificaram diferenças significativas na 
variação da FC e do IMC. 

CONCLUsões: Os resultados demons-
tram claramente os benefícios da redução da 
ingestão de sal em crianças e adolescentes, 
associando-se a uma redução importante e 
consistente nos níveis de PA num período de 
12 meses de seguimento. 
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OBJeCTIVe: To ascertain the prevalence 
and fundamental determinants of arterial hy-
pertension (Ht) in children and adolescents. 

MeTHODs: Cross-sectional assessment 
of blood pressure (BP) in 10.000 portuguese 
children and adolescents, mean age 12.64±3.2 
years (5-18 years), body mass index (BMI) 
19.76±4.6, mostly male (80%). BP and heart 
rate were measured three times after a 10-min-
ute resting period, with a validated automatic 
blood pressure monitor (OMRON 705IT) and 
an appropriately sized cuff over the brachial 
artery .

ResULTs: Mean BP was 114.97±10.54 
mmHg and 66.78±8.04 mmHg, for systolic 
and diastolic BP. BP distribution was 15.7% 
Ht (12.6 stage 1, 3.1 stage 2), 17.1% high-
normal, and 67.2% normal. The distribution of 
Ht and high-normal BP was slightly higher 
in males (15.8% and 17.8%, respectively) 
than females (13.7% and 15.4%, respectively; 
p=0.002). Overweight and at-risk weight 
classification accounted respectively for 7.5% 
and 14.2% of the sample. The determinants 
of elevated BP were assessed through logistic 
regression. Male sex, increased BMI, no 
regular physical activity and family history of 
Ht were the main determinants of elevated 
BP in this sample. The presence of untreated 
caries was used as a global indicator of quality 
of care and nutrition, and was also found to be 
independently associated with Ht (Adjusted 
OR: 1.38, IC:1.1-2.1). Considering the BMI, a 
3% increase in the risk of Ht and a 4% increase 
in the risk of high-normal BP per 1kg/m¨2 of 
BMI were also documented. 

CONCLUsIONs: The proportion of 
children with BP above the 90th percentile 
was high, with an overall prevalence of Ht of 
15.7%, related to overweight, physical activity, 
gender and family history of Ht. The presence 
of untreated caries was also associated with 
a higher risk of Ht, indicating an association 
with the quality of global care and nutrition. 
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A expectativa de vida nos doentes com doença 
renal encontra-se reduzida em três a seis vezes, 
quando comparada à população saudável da 
mesma idade, sendo os eventos cardiovascu-
lares os principais responsáveis por esta elevada 
taxa de mortalidade. 
O objectivo do nosso estudo foi avaliar a sensi-
bilidade e a especificidade dos factores de risco 
não tradicionais na mortalidade cardiovascular 
em diabéticos tipo 2 com doença renal. 

Foram incluídos 119 diabéticos tipo 2 (f=54, 
m=65), com idade média de 62.7 anos e com 
filtrado glomerular médio estimado (TGFe) de 
44,8ml/min e tempo de follow-up médio de 
37 meses. 
  
Distribuidos por dois grupos de acordo com a 
existência ou não de mortalidade cardiovascu-
lar: G1 (n=22) mortalidade DCV e G2 (n=97) 
sem mortalidade. 

Foram analisados vários parâmetros laboratori-
ais tradicionais e não tradicionais associados à 
mortalidade DCV : inflamação – (interleucina 
6 (IL6), a insulino-resistência (HOMA-IR), 
metabolismo mineral (fósforo, PTH), índice 
de massa do ventrículo esquerdo (IMVE). 

Utilizou-se o test T de Student para comparar 
as distribuições das variáveis entre os grupos e 
na análise da sensibilidade e especificidade dos 
factores de risco de mortalidade cardiovascular 
aplicou-se a ROC curve. 
Houve diferenças estatisticamente significativas 
entre os dois grupos, sendo o G1 mais idoso 
(71.6 vs 60.54 anos p= 0.0001), com valores 
mais elevados de: IL6 (2.6 vs 1.8 p=0.0001), 
fósforo (5.0 vs 4.1 mg/dL p= 0.002), PTH 
(207.6 vs 104.3  pg/mL p= 0.0001), HOMA-
IR  (3.3 vs 1.6 p=0.0001), IMVE ( 125.4 vs 
108.8 p=0.001)  e resultados mais baixos de 
hemoglobina (12 vs 12.8  g/dL  p=0.043). 
A curva ROC de mortalidade cardiovascu-
lar foi respectivamente IL6 (ROC= 0.748 
p=0.0001), HOMA-IR (ROC = 0.775 
p=0.0001), PTH (ROC=0.779 p=0.0001), fós-
foro (ROC= 0.685 p=0.0001), IMVE (ROC= 
0.752 p=0.0001) e a idade (ROC=0.685 
P=0.0001). 
No nosso estudo a inflamação, a insulino-re-
sistência e o metabolismo mineral são factores 
de risco não tradicional de alta sensibilidade e 
especificidade associado à mortalidade cardio-
vascular em diabéticos tipo 2 com doença renal. 
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INTRODUÇÃO: Sabe-se que a MAPA 
tem, em termos de prognóstico, valor preditivo 
cardiovascular (CV). Tal não está totalmente 
caracterizado em relação aos hipertensos 
refratários.

OBJeTIVO: Os autores propuseram-se 
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INtrOdUçãO: A estenose aórtica 
(EA) apesar de ser a patologia valvular(V) 
mais frequente, não tem etiologia  
identificada. A ateroesclerose é uma das 
possíveis etiologias sugeridas.

ObJEctIvO: Comparar factores de risco 
cardiovascular (FRCV) entre doentes (D) 
com EA  moderada (EAM) e grave(EAG).
 
MatErIal  E MétOdOs: estudo 
retrospectivo durante 24 meses de 95D 
internados numa enfermaria de Cardio-
logia em que foi  feito o diagnóstico de 
EAM ou EAG. Os D foram divididos em 2 
grupos(G): EAM e EAG. Registou-se idade, 
sexo e os factores de risco cardiovascular de 
cada doente: Hipertensão arterial (HTA), 
Diabetes Mellitus (DM), Tabagismo(T), 
Dislipidémia(DL), história de evento cardio-
vascular no passado (ECV)e presença de 3 
ou mais FRCV dos mencionados.Foi ainda 
registada a HbA1C dos diabéticos.
Definiu-se EAG se área valvula aórtica 
(AVA) < 1 cm2 e EAM se AVA entre 1 e 1.5 
cm2.
 
rEsUltadOs: Os 95D tinham idade 
média de 76.54±9.50 anos, a maioria era 
do sexo feminino (50D) e 60D(63%) 
tinham EAG. Os D com EAG eram 
maioritariamente do sexo masculino, 
enquanto os com EAM eram essencial-
mente mulheres, sem diferença estatistica 
significativa. Também não houve diferença 
estatística quando a idade (EAG:77.20±9.08 
vs EAM:73.77±11.03 anos), HTA, T,DL 
, história de ECV  ou presença de 3 ou 
mais FRCV entre os G Apenas a DM foi 
estatisticamente superior no grupo EAG 
(82% vs 17%, p=0.00). A HbA1C média dos 
diabéticos com EAG foi estatisticamente 
superior à dos diabéticos com EAM(8.05±1.5 
% vs.11±0.5%, p=0.00). 
Nos dois G a maioria dos doentes eram 
hipertensos (EAG:86% vs EAM 83%)e o 
FRCV menos frequente foi T. 

cONclUsõEs: Na população estudada 
a maior gravidade da EA não esteve associada 
à presença de maior número de FRCV que 

poderia explicar uma progressão mais rápida 
da ateroesclerose aórtica e diminuição da 
sua área V. No entanto, no grupo com EAG 
houve maior número de diabéticos, tendo 
estes diabéticos  Hb A1C média superior 
aos diabéticos do grupo EAM. As alterações 
macrocirculatórias da DM poderão ter um 
papel importante na progressão da lesão V, 
sendo necessários mais estudos para verificar 
isso.
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INtrOdUçãO. A pressão arterial 
(PA) avaliada por pressurometria de 24 horas 
(MAPA) tem um valor prognóstico superior 
às restantes formas de registo da PA. No 
estudo presente pretendemos avaliar o perfil 

circadiário da PA, a prevalência de Hiperten-
são sistólica isolada nas 24 horas e o índice 
de rigidez arterial extraído da MAPA (AASI) 
em 7983 registo de MAPA de doentes a 
quem foi possível recolher informação sobre 
medicação em curso.

MétOdOs. Com base nos registos de 
MAPA os doentes foram classificados em 
Normotensos (NT) se sem terapêutica e com 
valores da MAPA de 24 horas, diurna e noc-
turna inferiores aos limites de normalidade 
definidos pela ESH/ESC 2009, Hipertensos 
não tratados (HT-nT) se valores da MAPA 
superiores aos limites e sem medicação, hiper-
tensos tratados controlados i.e. com valores 
da MAPA normais (HT-med-CTR), hiper-
tensos medicados não controlados na MAPA 
(HT-med-XX). Em cada grupo estimou-se 
a percentagem de indivíduos, reverted dipp-
ers (RD), não dippers (ND), dippers (D) e 
extreme dippers (ED) face à descida nocturna 
da TASistólica, % de hipertensão sistólica 
isolada (HSI) das 24 h (>130 e < 80 mm 
HG) e indice de rigidez, o  AASI. 

cONclUsãO: Os doentes HT-med-XX 
apresentam uma menor atenuação da descida 
nocturna da TA (RD+ND), maior prevalência 
de HSI e valores do índice de rigidez arterial 
mais elevado, provavelmente traduzindo um 
estado mais avançado de evolução da doença 
hipertensiva.

 Nt Ht-nt Ht-med-ctr Ht-med-XX
n= 1483 1316 816 4368

rd (%) 1.6 8.9 2.5 10.8*

Nd (%) 44.7 49.1 37.4* 47.4

d (%) 50.4 36.8* 53.8 36.3*

Ed (%) 3.3 5.1 6.4 5.5

HsI (24h) (%) --- 9.7 --- 25.9*

Idade 48+11 49+16 56+17* 61+15*

IMc (Kg/m2) 26+7 27+7 27+8 28+4

Fem  (%) 62 48 60 52

tas 24h 116+6 129+8* 117+7 141+13*

tad 24h 71+5 81+8 70+5 84+11

desc nocturna Pas (%) 10.6+5.2 8.7+7.4* 11.3+5.7 8.3+7.4*

aasI 0.30+0.16 0.33+0.19 0.32+0.16 0.41+0.19*
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 NT HT-nT HT-med-CTR HT-med-XX
n= 1483 1316 816 4368

RD (%) 1.6 8.9 2.5 10.8*

ND (%) 44.7 49.1 37.4* 47.4

D (%) 50.4 36.8* 53.8 36.3*

eD (%) 3.3 5.1 6.4 5.5

HsI (24h) (%) --- 9.7 --- 25.9*

Idade 48+11 49+16 56+17* 61+15*

IMC (Kg/m2) 26+7 27+7 27+8 28+4

Fem  (%) 62 48 60 52

Tas 24h 116+6 129+8* 117+7 141+13*

TaD 24h 71+5 81+8 70+5 84+11

desc nocturna Pas (%) 10.6+5.2 8.7+7.4* 11.3+5.7 8.3+7.4*

aasI 0.30+0.16 0.33+0.19 0.32+0.16 0.41+0.19*
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NacioNais:

Xiii congresso Português 
de Endocrinologia e a 63ª 
Reunião anual da sPEdm
26 a 29 de Janeiro de 2012
Hotel Vila Galé 
Coimbra

6º congresso Português 
do aVc
2 a 4 de Fevereiro de 2012
Porto Palácio Hotel
Porto

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

XXVi congresso 
da sociedade Portuguesa 
de Nefrologia
28 a 31 de Março de 2012
Hotel Tivoli Marinotel
Algarve

XXXiii congresso 
Português de cardiologia
22 a 24 de Abril de 2012
Hotel Tivoli Marinotel
Algarve

18º congresso Nacional
de medicina interna
23 a 26 de Maio de 2012
Palácio de Congressos 
do Algarve
Guia - Albufeira

AGENDA 2012

coNgREssos NacioNais E iNtERNacioNais 2012
iNtERNacioNais:

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

asH: american society 
of  Hypertension
19 a 22 de Maio de 2012
Nova Iorque - EUA

Esc: European society 
of cardiology
25 a 29 de Agosto de 2012
Munique - Alemanha

Easd: European 
association for the study 
of diabetes     
1 a 5 de Outubro de 2012
Berlim - Alemanha

PORTO

VILAMOURA

COIMBRA

NEW YORK

LONDRES

BERLIM
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