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Primary HyPerParatHyroid-
ism Presenting as secondary 
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resUmo
o hiperparatiroidismo primário (HPP) é 
uma endocrinopatia complexa que envolve o 
metabolismo do cálcio e a secreção inapropriada 
da hormona pelas glândulas paratiroideias. o 
hiperparatiroidismo causa hipercalcémia. Um 
dos sintomas cardiovasculares que pode indicar 
hipercalcémia é a hipertensão arterial (Hta). 
os autores relatam um caso de Hta associada a 
HPP, num adolescente de 16 anos.
doente com o diagnóstico de Hta desde os 13 
anos associada a hipercalcémia e litíase renal, 
referenciado à consulta de Hta. na primeira 
consulta, valores de pressão arterial (Pa) dentro 
da normalidade sob terapêutica e um exame 
objetivo sem alterações. realizou exames 
complementares de diagnóstico que confirma-
ram hipercalcémia (12,3mg/dL), hipofosfatémia 
(1,5mg/dL), hipoalbuminémia (3,57g/dL), 
elevação da fosfatase alcalina (202U/L), elevação 
marcada da PtH (351,2pg/mL), hipercalciúria 
(411mg/dia), microalbuminúria (66,6mg/dia) e 
litíase renal. Foi colocado o diagnóstico de HPP. 
apresentava maPa sem controlo sistodiastólico 
da Pa sob terapêutica e hipertrofia ventricular 
esquerda documentada no electrocardiograma 
com ecocardiograma normal. o doente realizou 
ainda rmn cervical que não revelou alterações 
e tc cerebral que revelou osteopénia. Foi 
otimizada terapêutica antihipertensora e iniciou 
bifosfonatos. atualmente com melhor controlo 

tensional, aguarda resultado de cintigrafia cervical 
e densitometria óssea.
o HPP é uma das causas mais comuns de 
hipercalcémia e deve considerar-se em doentes 
com elevação das concentrações de cálcio. o 
diagnóstico a maioria das vezes é tardio pelos 
sintomas clínicos atípicos. existem duas abor-
dagens terapêuticas nestes doentes, a cirurgia e 
a terapêutica médica. a abordagem cirúrgica é o 
único tratamento radical para a doença. 
o reconhecimento desta entidade clínica é es-
sencial para o diagnóstico correto e atempado e no 
contexto de hipertensão arterial associada a litíase 
renal não deve ser esquecida.

PaLavras-cHave:
hipertensão arterial, litíase renal, hipercalcémia, 
hiperparatiroidismo primário.

abstract
Primary hyperparathyroidism (PHPt) is a com-
plex endocrinopathy involving calcium metabo-
lism and inappropriate secretion of the hormone 
by the parathyroid glands. The hyperparathyroid-
ism causes hypercalcemia. one of cardiovascular 
symptoms which may indicate hypercalcaemia is 
arterial hypertension. The authors report a case of 
PPHt associated with hypertension, a 16 years 
old teenager.
Patient diagnosed with hypertension since age 13 
associated with hypercalcemia and kidney stones, 
referred to hypertension consulting. at the first 
consultation, blood pressure (bP) was within the 
normal range on treatment and a physical exami-
nation without changes. investigations carried out 
which confirmed hypercalcaemia (12.3 mg/dL), 
hypophosphatemia (1.5 mg/dL), hypoalbumin-
emia (3.57 g/dL), elevated alkaline phosphatase 
(202 U/L), marked elevation of PtH (351,2 pg/
mL), hypercalciuria (411 mg/dia), microalbu-
minuria (66.6 mg/day) and kidney stones. it placed 
the diagnosis of PPHt. abPm had no bP control 
on therapy and left ventricular hypertrophy 
documented on electrocardiogram with normal 
echocardiography. The patient also performed 
cervical mri revealed no changes and brain ct 
revealed osteopenia. optimized antihypertensive 

therapy and it was initiated bisphosphonates. 
currently better bP control, awaiting the result of 
cervical scintigraphy and bone densitometry.
The HPPt is one of the most common causes of 
hypercalcemia and should be considered in pa-
tients with elevated calcium concentrations. The 
diagnosis most often is delayed by atypical clinical 
symptoms. There are two therapeutic approaches 
in these patients, surgery and medical therapy. The 
surgical approach is the only radical treatment for 
the disease.
recognition of this clinical entity is essential for 
proper diagnosis and timely and in the context of 
hypertension associated with kidney stones should 
not be forgotten.

Keywords: 
hypertension, kidney stones, hypercalcemia, 
primary hyperparathyroidism

introdUÇÃo
O hiperparatiroidismo primário (HPP) é uma 
endocrinopatia complexa que envolve o metabolismo 
do cálcio e a secreção inapropriada da hormona 
pelas glândulas paratiroideias. A proporção de casos 
assintomáticos ou com sintomas atípicos é crescente. 
Afeta habitualmente mulheres idosas, no entanto 
pode surgir antes dos 30 anos, com incidência 
aumentada de doença multiglandular (36%) e 
carcinoma (5%) .
O hiperparatiroidismo causa hipercalcémia. Um dos 
sintomas cardiovasculares que pode indicar hiper-
calcémia é a hipertensão arterial (HTA). Os autores 
relatam um caso de HTA associada a HPP, num 
doente com 16 anos referenciado à consulta de HTA 
e Risco Cardiovascular (RCV).

caso cLÍnico
Adolescente de 16 anos de idade, do sexo masculino, 
com o diagnóstico de HTA desde os 13 anos as-
sociada a hipercalcémia e litíase renal, referenciado à 
consulta de HTA e Risco Cardiovascular.
Na primeira consulta apresentava valores de pressão 
arterial (PA) dentro da normalidade sob terapêutica 
com enalapril e um exame objetivo sem alterações. 
Foram pedidos exames complementares de diagnós-
tico que revelaram:
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CritÉrios de inClusão 
(Centro qualifiCado):

idade18-85 anos com Consentimento •	
informado. Hta mínimo 3 anos. 
 
tas Casual ≥ 150 mmHg (confirmada em 3 •	
momentos diferentes) 

Hta resistente / tx estável (>3meses) com •	
3+ anti-Hts em doses ótimas (incluindo 
diurético) + espironolactona  25/eplerenona 
(mínimo 3 meses) 

redução da ingestão de sal se previamente •	
elevada  

adesão à tx comprovada (possível interna-•	
mento) 

MaPa 24h confirmativa de Hta •	

ausência de alterações significativas da •	
anatomia renal na rMi 

eGfr > 45 ml/min/1.73m2  (Mdrd •	
fórmula) 

ausência de riscos evidentes se descida •	
acentuada da Pa 

ausência de eventos CV últimos 6 meses  •	

ausência confirmada de Hta secundária  •	

ausência de contraindicação para os •	
procedimentos médicos associados (catete-
rismo, anestesia, imagem, etc)   

ausência de medicação com depressores •	
simpáticos de ação central

nota:  no follow-up e controlo de eficácia 
MaPa obrigatório 
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CritÉrios de inClusão
Para desnerVação renal no trataMento da Hta resistente

ProPosta de J.Polonia e J. alBerto silVa (2012)
unidade de HiPertensão e risCo CardioVasCular,

HosPital Pedro HisPano, MatosinHos

DESNERVAÇÃO RENAL - PROPOSTA DE CRITRIOS DE INCLUSÃO

idade18-85 anos com Consentimento informado. Hta 
minimo 3 anos. 
tas Casual ≥ 150 mmHg (confirmada em 3 momentos difer-
entes)
Hta resistente / tx estável (>3meses) com 3+ anti-Hts em 
doses otimas (incluindo diurético) + espironolactona  25/epler-
enona (minimo 3 meses)
redução da ingestao de sal se previamente elevada 
adesão à tx comprovada (possivel internamento)
MaPa 24h confirmativa de Hta
ausência de alterações significativas da anatomia renal na rMi
eGfr > 45 ml/min/1.73m2  (Mdrd formula)
ausência de riscos evidentes se descida acentuada da Pa
ausência de eventos CV últimos 6 meses 
ausência confirmada de Hta secundaria 
ausência de contraindicação para os procedimentos medicos 
associados (cateterismo, anestesia, imagem, etc)  
ausência de medicação com depressores simpáticos de ação 
central
nota: no follow-up e controlo de eficácia – MaPa obrigatório 

ARTIGO DE REVISÃO
REVIEW ARTICLE
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RESUMo:
Objetivo: Este artigo tem como objetivo fazer 
uma revisão sobre o fator de transcrição HIF-
1, e a relação entre a resistência à insulina e a 
hipertensão arterial. Devido ao facto de ser um 
tema muito abrangente não é possível abordar 
todos os aspectos, deixando durante o artigo a 
referência bibliográfica referente a cada tema 
para se poder aprofundar cada assunto. Mé-
todo: Trata-se de uma revisão não sistemática 
da literatura através de pesquisa na PUBMED 
e no GOOGLE. Resultados: A hipertensão 
arterial é uma patologia diagnosticada muito 
frequentemente em doentes com resistência 
à insulina. Nas últimas décadas têm-se feito 
estudos para perceber se existe uma interliga-
ção entre as duas patologias. O HIF-1 é um 
fator de transcrição descoberto recentemente 
com um papel central na adaptação do orga-
nismo à hipóxia sendo um fator regulador em 
diversas patologias cardiovasculares, tais como 
na resistência à insulina e diabetes. O Hif-1 
atua em vários órgãos, nomeadamente no rim, 
promovendo a estimulação da produção de 

eritropoietina, em condições de hipóxia, e no 
pâncreas, alterando a produção de insulina ao 
nível das células β. A resistência à insulina e a 
hipertensão são patologias comuns em doentes 
com síndrome metabólica. Existem ainda mui-
tas incertezas relativamente aos mecanismos 
que associam as duas patologias, sendo que 
para além dos fatores genéticos existem ainda 
alterações celulares nas vias de sinalização 
da insulina. Conclusões: O HIF é um fator 
de transcrição heterodimérico com um papel 
importante em diversas patologias cardiovas-
culares. A evidência da relação causal entre 
a resistência à insulina e a hipertensão está a 
aumentar (1). O sistema renina-angiotensina é 
um alvo terapêutico importante para a hiper-
tensão arterial. Vários estudos demonstraram 
que alterações do sistema renina-angiotensina 
são também importantes na fisiopatologia 
inerente à resistência à insulina, sendo que os 
mecanismos moleculares comuns à resistência 
à insulina e à hipertensão não são bem conhe-
cidos (2, 3).

PALAvRAS-CHAvE: hipóxia, HIF-1, 
hipertensão arterial, resistência à insulina, 
eritropoietina

SUMMARy:
Objectives: The goal of this article is to 
provide a revision on the transcription factor 
HIF-1 and the relationship between insulin 
resistance and hypertension. Because this is 
a very broad subject, not all aspects will be 
mentioned. Throughout the article a biblio-
graphic reference is left for each topic, so that 
this can be looked into more deeply. Meth-
ods: This is a non-systematic review of the 
literature through research on PUBMED and 
GOOGLE. Results: Hypertension is a fre-
quently diagnosed pathology in patients with 
insulin resistance. In the last decades studies 
have been made to understand if there is a 
connection between both pathologies. HIF-1 
is a transcription factor revealed recently that 

has a central role in the organism’s adapta-
tion to hypoxia, being a regulating factor in 
several cardiovascular pathologies, like in the 
insulin resistance and diabetes. HIF-1 acts in 
several organs, namely the kidney, promoting 
the stimulation of erythropoietin production 
in hypoxia conditions and, in the pancreas, 
changing the insulin production by the β cells. 
Insulin resistance and hypertension are com-
mon pathologies in patients with metabolic 
syndrome. The mechanisms that link both 
pathologies are still not clear and, besides 
genetic factors, there are cell alterations in the 
insulin signalling pathways. Conclusion: HIF 
is a heterodimeric transcription factor with an 
important role in several cardiovascular pa-
thologies. Evidence of the causal relationship 
between insulin resistance and hypertension 
is raising. (1). The renin-angiotensin system 
is an important therapeutic target for high 
blood pressure. Several studies have showed 
that variations in the renin-angiotensin system 
are also important in the physiopathology 
inherent to insulin resistance. The molecular 
mechanisms common to insulin resistance and 
hypertension are still not well known (2, 3).

KEywoRDS: hypoxia, HIF-1, hypertension, 
insulin resistance, erythropoietin.

INtRoDUção
A síndrome metabólica é uma entidade 
caracterizada por hiperglicemia, resistência 
à insulina, hipertensão, hipertrigliceridemia, 
colesterol HDL baixo e obesidade central (2). 
A hipóxia, para o ser humano, define-se como 
uma condição em que existe diminuição da 
pressão parcial de oxigénio (PaO ) compara-
tivamente à pressão parcial de oxigénio na 
atmosfera a nível do mar. A nível celular, a 
hipóxia pode definir-se como o nível no qual o 
metabolismo mitocondrial está comprometido 
ou como o nível mais baixo de oxigénio que 
uma determinado tipo de célula pode detetar 
(4). Os níveis de oxigénio a nível celular têm 
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Esta reunião anual da Sociedade 
Europeia de Hipertensão (HTA) 
que decorre alternadamente em 
Milão ou noutra cidade Europeia 
realizou-se este ano em Londres 
entre 26 e 29 de Abril.
À resenha geral acrescento, por 
vezes, breves notas pessoais entre 
parêntesis do que vi.
Antes da cerimónia de abertura 
decorreu um Simpósio Satélite 
subordinado a um dos aspetos 
mais em foco nesta reunião (nos 
vários tipos de sessões engloba-
das no Congresso quatro tiveram 
como objetivo este tema): “Inova-
ção em Hipertensão: A Desener-
vação renal para o tratamento da 
hipertensão resistente”. Abordada 
ao longo dos três dias seguinte 
sob quase todas as perspetivas: a 
elaboração da fisiopatologia sub-
jacente a este tipo de intervenção, 
os aspetos técnicos e a análise 
dos três estudos já terminados ou 
ainda a decorrer (estudos Sim-
plicity I, II e III). A utilização de 
cateteres para ablação simpática 
peri-renal, já com modificações 
resultado da sua evolução tec-
nológica já se estende a outras 
áreas além da hipertensão resist-
ente, em que há sobre-activação 

do sistema nervoso autónomo 
simpático renal, como na insu-
ficiência cardíaca. Há algum entu-
siasmo e expectativa nesta técnica 
e em casos criteriosamente sele-
cionados como forma de melhor 
controlo ou com menor necessi-
dade de terapêuticas farmacológi-
cas múltiplas. 
Na mesma altura decorreu outro 
simpósio pré-congresso sobre 
outro dos problemas a que hoje 
se atribui a maior importância: 
como melhorar o controlo ten-
sional através da motivação para 
o aumento da aderência à medi-
cação a longo prazo recorrendo à 
terapêutica de combinação fixa. 
Este tema Voltaria a ser abordado 
no segundo dia: “Terapêutica de 
Combinação Usada Precocemente 
Para Reduzir o Risco Cardio-
vascular: Qual, Quando e para 
Quem” (mais uma vez a mensa-
gem fundamental: a importância 
das associações fixas para au-
mentar a aderência terapêutica 
no “mundo real” – a eficiência 
mais do que a eficácia…). Outra 
teve por tema “A Paisagem da 
Terapêutica de Combinação: 
Qual o Caminho Para Avançar 
(a importância da modulação do 

sistema Renina-Angiotensina-Al-
dosterona na composição de todas 
as associações).
Houve as tradicionais reuniões/
sessões científicas dos “Grupos de 
Estudo” sobre áreas particulares 
“Hipertensão e Disfunção Sex-
ual (analisou-se a relação com a 
doença coronária e a importância 
para se antecipar precocemente 
este problema quando se esta-
belece um programa terapêutico); 
”Pressão Arterial em Crianças 
e Adolescentes (este ano com a 
temática das relações entre HTA 
e obesidade um flagelo cada vez 
mais prevalente neste grupos); 
“Monitorização da Pressão Ar-
terial”; “HTA e Rim”; “HTA e 
Cérebro”; “Obesidade, Diabetes e 
Doentes de Alto Risco”
Nas Sessões de trabalho matinal 
(Breakfast Workshop) abordou-se 
entre outros a importância cres-
cente da autoavaliação da TA em 
casa e correlacionando com os 
dados fornecidos pela MAPA. No 
terceiro dia focaram-se sobre as 
“Novas Fronteiras na Modulação 
do Sistema Renina-Angiotensin”, 
o “Hiperaldoteronismo” (im-
portância do uso da razão renina/
angiotensina), “O Papel do Gé-
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RESUMOS 6º cOngRESSO pORtUgUêS dE HipERtEnSãO
ABStRActS 6  intERnAtiOnAl MEEting On HypERtEnSiOn

cOMUnicAÇÕES ORAiS

ID Resumo : 10 
Cleo PARAVeNtRICulAR Do 
hIPotÁlAmo PARA DImINu-
IÇÃo A loNgo PRAZo DA 
PRessÃo ARteRIAl

geraldes V & gonçalves-Rosa N, lopes-
gonçalves R, Paton JFR, Rocha I
(Instituto de Fisiologia & unidade de 
sistema Nervoso Autónomo, Faculdade de 
medicina e Instituto de medicina molecular, 
lisboa, Portugal)
email : verageraldes@yahoo.com

INtRoDuÇÃo: A maioria dos casos de 
hipertensão (HTA) permanece com causa id-
iopática. O Sistema Nervoso Central (SNC) 
é responsável pelo controlo instante-a-
instante da pressão arterial (PA), no entanto, 
a sua importância no controlo da PA a longo 
prazo não está clarificada. Vários estudos 
sugerem que o Sistema Nervoso Simpático 
(SNS) é responsável pelo desenvolvimento e 
manutenção da HTA. A actividade do SNS é 
controlada por áreas do SNC como o Núcleo 
Paraventricular do Hipotálamo (PVN), uma 
área simpato-excitatória. Está demonstrado 
um aumento da actividade do PVN em hip-
ertensos. A análise espectral pela Transfor-
mada Rápida de Fourier (FFT) permite obter 
bandas de frequência correspondentes às 
influências simpática (LF) e parassimpática 
com componente respiratória (HF). 

obJeCtIVo: Modificação genética do 
PVN para controlo da PA em ratos esponta-
neamente hipertensos (SHR). 

métoDos: Foram inseridos sensores 
telemétricos de PA na artéria aorta abdomi-
nal de SHR machos com 12 semanas. Um 
vector viral (LV) que promove a sobre-
expressão de canais K+ foi microinjectado 
(0,05_L) duas semanas após a insersão do 
sensor utilizando coordenadas estereotáxicas 
para o PVN. A PA e a frequência cardíaca 
(FC) foram avaliadas continuamente durante 
60 dias. No final deste período, avaliou-se o 
baro (_FC/_PA) e o quimioreflexo (índice 
pneumográfico, _PA e _FC). O tónus 
autonómico geral foi avaliado por FFT 
utilizando segmentos do sinal de PA de 3 

minutos no período de repouso basal (antes 
da microinjecção) e de 10 em 10 dias até 
aos 60 dias pós-microinjecção. Para análise 
estatística utilizou-se o teste t-Student com 
grau de significância para p<0.05. Os resulta-
dos foram expressos como média±DP. 

ResultADos: Os valores basais 
dos SHR (n=6) para a PA sistólica (sPA), 
PA diastólica (dPA) e PA média (mPA) 
foram de 146±19mmHg, 130±16mmHg, 
135±17mmHg, respectivamente. A mi-
croinjecção do LV no PVN destes animais 
provocou uma diminuição gradual na sPA, 
dPA, mPA e FC após a injecção. Foram 
obtidas diminuições significativas dos valores 
de sPA (118±19mmHg), dPA (102±19 
mmHg), mPA (107±19mmHg) aos 50 dias 
pós-injecção. 

Os SHR (n=5) microinjectados com NaCl no 
PVN não apresentaram alterações signifi-
cativas de PA e FC ao longo do período de 
estudo.

Não foram encontradas diferenças significati-
vas no ganho do baroreflexo e na variação do 
quimioreflexo entre os SHR microinjectados 
com LV e os SHR microinjectados com 
NaCl.
 
Através da análise FFT, verificou-se um 
decréscimo consistente do LF e da relação 
LF/HF para os SHR microinjectados com 
LV. O mesmo não se verificou para o grupo 
controlo. 

CoNClusÃo: Estes dados demonstram 
que a microinjecção de LV no PVN provoca 
uma diminuição dos níveis de longo prazo 
da PA devido à diminuição da actividade 
simpática. Portanto, o PVN é um alvo apro-
priado para controlar genetica e cronicamente 
a PA.

ID Resumo : 31
CoNtRolo DA hIPeRteNsÃo 
e ADesÃo À teRAPÊutICA 
ANtIhIPeRteNsoRA em 
hIPeRteNsos meDICADos 
ADultos e IDosos Nos CuI-

DADos De sAÚDe PRImÁRIos 
DA RegIÃo De lIsboA – Re-
sultADos PRelImINARes Do 
estuDo DImAtCh-htA

Verónica gómez, Violeta Alarcão, milene 
Fernandes, Cristiana Areias, Diana souto, 
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A Hipertensão Arterial (HTA) é uma patolo-
gia crónica, cuja importância se prende com 
a sua elevada prevalência e relação com a 
morbilidade e mortalidade cardiovascular. A 
adesão à terapêutica por parte das pessoas 
hipertensas é um factor preponderante na 
prevenção de complicações decorrentes da 
doença e no seu controlo. Os idosos são 
dos grupos mais vulneráveis ao risco de não 
controlo da HTA, exacerbada pelas condições 
crónicas e comórbidas, características da 
população idosa.Pretende-se comparar o 
controlo da HTA e adesão à terapêutica entre 
hipertensos medicados (HTAM) com 40-59 
e 60-80 anos.

mAteRIAl e métoDos: Estudo 
transversal com HTAM acompanhados nos 
Cuidados de Saúde Primários na região 
de Lisboa. Considerou-se Pressão Arte-
rial (PA) controlada quando a média de 3 
medições resultou numa Pasistólica(PAS)/
Padiastólica(PAD) inferior a 140/90mmHg. 
A adesão à terapêutica foi avaliada através da 
Medida de Adesão aos Tratamentos (MAT). 
Análise de dados feita pelos testes __ e teste t 
de student (_= 0,05).

ResultADos: Participaram no estudo 
784 HTAM: 57,7% do sexo feminino; 311 
com idade entre os 40-59 anos e 437 entre 
65-80 anos. Entre os dois grupos etários, 
verificou-se-se que não existem diferenças 
significativas ao nível do controlo da PA. 
Contudo, a média das PAD parece ser supe-
rior no grupo etário mais jovem, com 88,9 ± 
18,3 vs. 83,0 ± 12,5 mmHg no grupo etário 
mais velho (p<0,001). Relativamente à adesão 
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EDItoRIAl
O Dr. Vitor Ramalhinho neste número da nossa 

Revista apresenta, de uma forma resumida, 
alguns dos temas abordados nas sessões da Re-

união anual da Sociedade Europeia de Hiperten-
são, que este ano decorreu em Londres, dando 
uma panorâmica desta importante reunião. De 
destacar que, mais uma vez, não se concretizou 

a anunciada apresentação numa das sessões 
Plenárias das “Guidelines” Americanas ( JNC8).
O Dr. Armindo Ribeiro e o Prof. Manuel Bicho 

fazem uma excelente revisão sobre a relação 
entre resistência à insulina, hipertensão arterial e 

síndrome metabólica e seus mecanismos desta-
cando o papel do factor de transcrição induzido 

pela hipóxia, do sistema renina-angiotensina e 
das alterações genéticas e das vias de sinalização 

intracelulares da insulina.
Também de muito interesse é o caso clínico 

apresentado pelas Dras. Mafalda Santos, Juliana 
Silva e Teresa Rodrigues sobre hiperparotiroi-

dismo primário como causa de hipertensão 
secundária.

Continua, ainda, a publicação dos resumos das 
comunicações apresentadas durante o 6º Con-

gresso Português de Hipertensão.
Dado o previsível aumento dos casos de hi-

pertensão resistente tratados por desnervação 
renal, resolvemos publicar neste número da nossa 

Revista os critérios de inclusão para os doentes 
a submeter a esta terapêutica propostos pelo 

Prof. Jorge Polónia e Dr. José Alberto Silva da 
Unidade de Hipertensão e Risco Cardiovascular 

do Hospital Pedro Hispano. Contamos poder 
publicar os critérios que têm sido utilizados 

nos centros onde se tem praticado esta técnica 
esperando que, futuramente, possa ser elaborado 

um documento de consenso.

Braz Nogueira
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resUmo
o hiperparatiroidismo primário (HPP) é 
uma endocrinopatia complexa que envolve o 
metabolismo do cálcio e a secreção inapropriada 
da hormona pelas glândulas paratiroideias. o 
hiperparatiroidismo causa hipercalcémia. Um 
dos sintomas cardiovasculares que pode indicar 
hipercalcémia é a hipertensão arterial (Hta). 
os autores relatam um caso de Hta associada a 
HPP, num adolescente de 16 anos.
doente com o diagnóstico de Hta desde os 13 
anos associada a hipercalcémia e litíase renal, 
referenciado à consulta de Hta. na primeira 
consulta, valores de pressão arterial (Pa) dentro 
da normalidade sob terapêutica e um exame 
objetivo sem alterações. realizou exames 
complementares de diagnóstico que confirma-
ram hipercalcémia (12,3mg/dL), hipofosfatémia 
(1,5mg/dL), hipoalbuminémia (3,57g/dL), 
elevação da fosfatase alcalina (202U/L), elevação 
marcada da PtH (351,2pg/mL), hipercalciúria 
(411mg/dia), microalbuminúria (66,6mg/dia) e 
litíase renal. Foi colocado o diagnóstico de HPP. 
apresentava maPa sem controlo sistodiastólico 
da Pa sob terapêutica e hipertrofia ventricular 
esquerda documentada no electrocardiograma 
com ecocardiograma normal. o doente realizou 
ainda rmn cervical que não revelou alterações 
e tc cerebral que revelou osteopénia. Foi 
otimizada terapêutica antihipertensora e iniciou 
bifosfonatos. atualmente com melhor controlo 

tensional, aguarda resultado de cintigrafia cervical 
e densitometria óssea.
o HPP é uma das causas mais comuns de 
hipercalcémia e deve considerar-se em doentes 
com elevação das concentrações de cálcio. o 
diagnóstico a maioria das vezes é tardio pelos 
sintomas clínicos atípicos. existem duas abor-
dagens terapêuticas nestes doentes, a cirurgia e 
a terapêutica médica. a abordagem cirúrgica é o 
único tratamento radical para a doença. 
o reconhecimento desta entidade clínica é es-
sencial para o diagnóstico correto e atempado e no 
contexto de hipertensão arterial associada a litíase 
renal não deve ser esquecida.

PaLavras-cHave:
hipertensão arterial, litíase renal, hipercalcémia, 
hiperparatiroidismo primário.

abstract
Primary hyperparathyroidism (PHPt) is a com-
plex endocrinopathy involving calcium metabo-
lism and inappropriate secretion of the hormone 
by the parathyroid glands. The hyperparathyroid-
ism causes hypercalcemia. one of cardiovascular 
symptoms which may indicate hypercalcaemia is 
arterial hypertension. The authors report a case of 
PPHt associated with hypertension, a 16 years 
old teenager.
Patient diagnosed with hypertension since age 13 
associated with hypercalcemia and kidney stones, 
referred to hypertension consulting. at the first 
consultation, blood pressure (bP) was within the 
normal range on treatment and a physical exami-
nation without changes. investigations carried out 
which confirmed hypercalcaemia (12.3 mg/dL), 
hypophosphatemia (1.5 mg/dL), hypoalbumin-
emia (3.57 g/dL), elevated alkaline phosphatase 
(202 U/L), marked elevation of PtH (351,2 pg/
mL), hypercalciuria (411 mg/dia), microalbu-
minuria (66.6 mg/day) and kidney stones. it placed 
the diagnosis of PPHt. abPm had no bP control 
on therapy and left ventricular hypertrophy 
documented on electrocardiogram with normal 
echocardiography. The patient also performed 
cervical mri revealed no changes and brain ct 
revealed osteopenia. optimized antihypertensive 

therapy and it was initiated bisphosphonates. 
currently better bP control, awaiting the result of 
cervical scintigraphy and bone densitometry.
The HPPt is one of the most common causes of 
hypercalcemia and should be considered in pa-
tients with elevated calcium concentrations. The 
diagnosis most often is delayed by atypical clinical 
symptoms. There are two therapeutic approaches 
in these patients, surgery and medical therapy. The 
surgical approach is the only radical treatment for 
the disease.
recognition of this clinical entity is essential for 
proper diagnosis and timely and in the context of 
hypertension associated with kidney stones should 
not be forgotten.

Keywords: 
hypertension, kidney stones, hypercalcemia, 
primary hyperparathyroidism

introdUÇÃo
O hiperparatiroidismo primário (HPP) é uma 
endocrinopatia complexa que envolve o metabolismo 
do cálcio e a secreção inapropriada da hormona 
pelas glândulas paratiroideias. A proporção de casos 
assintomáticos ou com sintomas atípicos é crescente. 
Afeta habitualmente mulheres idosas, no entanto 
pode surgir antes dos 30 anos, com incidência 
aumentada de doença multiglandular (36%) e 
carcinoma (5%)1.
O hiperparatiroidismo causa hipercalcémia. Um dos 
sintomas cardiovasculares que pode indicar hiper-
calcémia é a hipertensão arterial (HTA). Os autores 
relatam um caso de HTA associada a HPP, num 
doente com 16 anos referenciado à consulta de HTA 
e Risco Cardiovascular (RCV).

caso cLÍnico
Adolescente de 16 anos de idade, do sexo masculino, 
com o diagnóstico de HTA desde os 13 anos as-
sociada a hipercalcémia e litíase renal, referenciado à 
consulta de HTA e Risco Cardiovascular.
Na primeira consulta apresentava valores de pressão 
arterial (PA) dentro da normalidade sob terapêutica 
com enalapril e um exame objetivo sem alterações. 
Foram pedidos exames complementares de diagnós-
tico que revelaram:
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• Na avaliação analítica, hipercalcémia (12,3mg/
dL), hipofosfatémia (1,5mg/dL), hipoalbuminémia 
(3,57g/dL), elevação da fosfatase alcalina (202U/L), 
função tiroideia normal, elevação marcada da PTH 
(351,2pg/mL), hipercalciúria (411mg/dia), microal-
buminúria (66,6mg/dia) (tabela 1).
• Litíase renal na ecografia renal.
• Na Monitorização em Ambulatório da PA 
(MAPA) sem controlo sistodiastólico da PA sob 
terapêutica.
• Hipertrofia ventricular esquerda (HVE) no elec-
trocardiograma com ecocardiograma normal.
Perante estes resultados foi colocado o diagnóstico 
de HPP.
O doente realizou ainda RMN cervical (figura 1) 
que não revelou alterações e TC cerebral (figura 
2), por queixas persistentes de cefaleia, que revelou 
osteopénia.
Foi otimizada terapêutica antihipertensora e iniciou 
bifosfonatos. Atualmente com melhor controlo 
tensional, aguarda o resultado de cintigrafia cervical 
para localizar eventual adenoma e densitometria 
óssea para determinar o grau de osteopénia.
O doente irá manter seguimento na consulta de 
HTA e Risco Cardiovascular e será referenciado 
à consulta de cirurgia da cabeça e pescoço para 
eventual cirurgia.
Trata-se de um jovem de 16 anos de idade com 
HTA com lesão subclínica de órgão alvo (HVE) 
ßassociada a HPP com manifestações ósseas (osteo-
pénia) e renais (litíase renal).

DISCUSSÃO
O hiperparatiroidismo é uma endocrinopatia que 
se caracteriza pela excreção excessiva de paratormo-
na1,2,3. O principal efeito da paratormona é aumentar 
a concentração plasmática de cálcio pelo aumento 
da libertação de cálcio e fosfato da matriz óssea, pelo 
aumento da reabsorção renal de cálcio e aumento 
de produção de calcitriol, o qual aumenta a absorção 
intestinal de cálcio. A produção em excesso de para-
tormona resulta assim em níveis de cálcio elevados. 
O HPP ocorre mais comummente em mulheres 
(ratio 3:1)3 e a sua incidência aumenta com a idade4. 
No entanto, quando afeta indivíduos com menos de 
40 anos, predomina o sexo masculino3.
Em aproximadamente 80-85% dos casos, o HPP 
é causado por adenoma único. Em 15-20% existe 
envolvimento multiglandular (adenoma múltiplo ou 
hiperplasia). Raramente é causado por carcinoma da 
paratiroide (<1%)1,2. No entanto pode surgir antes 
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Figura 1 – RMN cervical – sem alterações.

Figura 2 – TC cervical – lesões de osteopénia.

Cálcio 12,3mg/dL
Fósforo 1,5 mg/dL

Paratormona 351,2 pg/mL
Cálcio urina 24h 411 mg/dia

Microalbuminúria 66,6 mg/dia
Albumina 3,57 g/dL

Fosfatase Alcalina 202 U/L
Tabela 1 – resultados relevantes da avaliação analítica
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dos 30 anos, com incidência aumentada de doença 
multiglandular (36%) e carcinoma (5%)1.
O hiperparatiroidismo é familiar em cerca de 10% 
dos casos (neoplasia endócrina múltipla tipo 1, mais 
frequentemente, ou tipo 2A ou 2B)1.
O HPP a maioria das vezes é assintomático e o 
diagnóstico faz-se por achado incidental de hipercal-
cémia em análises de rotina1,3. Os sintomas precoces 
quando presentes são específicos da hipercalcémia 
(entre eles fraqueza muscular, fadiga, poliúria, cólica 
renal, náuseas e vómitos, dor abdominal aguda (pan-
creatite), HTA, bradicardia, ou em casos mais graves 
coma)2,3,4,5. O diagnóstico a maioria das vezes é tardio 
pelos sintomas clínicos atípicos6, como por exemplo 
cólica renal recorrente, osteopénia, hipertensão, úlcera 
péptica, alteração do estado de consciência e fadiga.
O diagnóstico de HPP deve considerar-se em 
doentes com elevação das concentrações de cálcio. 
Perante uma concentração sérica de cálcio superior a 
10,4mg/dL4 (ter em conta os valores de referência de 
cada laboratório), para determinar a sua causa dosear 
a paratormona sérica. Um nível de paratormona não 
suprimido pela hipercalcémia sugere o diagnóstico de 
HPP. Ter ainda em conta os níveis de fósforo sérico 
que se encontram normais ou baixos no HPP1,3,4 e a 
excreção urinária de cálcio e fósforo aumentada1.
O estudo imagiológico das paratiróides não é útil 
para o diagnóstico de HPP (baseado em dados 
clínicos e laboratoriais) nem para a decisão cirúrgica 
(baseada em dados clínicos), mas pode localizar 
adenomas, orientar a cirurgia e é crucial em doentes 
com história de cirurgia do pescoço prévia1,2,4. De 
maior utilidade são a ecografia ou a cintigrafia relati-
vamente à tomografia ou a ressonância magnética2.
De referir ainda que a densitometria óssea ajuda a 
determinar a quantidade de osso perdida nos doentes 
com HP. A osteopénia ocorre sobretudo nos ossos 
longos. Não é de desprezar o risco aumentado de 
fraturas patológicas nestes doentes1,3.
Existem duas abordagens terapêuticas nestes doentes, 
a cirurgia e a terapêutica médica6.
Os doentes com HPP devem manter uma ingestão 
diária ligeira de cálcio 800-1000mg e de vitamina D 
apropriada à idade e sexo; uma boa hidratação; uma 
prática regular de exercício físico e devem evitar a 
imobilização e certos medicamentos (nomeadamente 
diuréticos tiazídicos, doses elevadas de vitamina A, 
antiácidos ou suplementos contendo cálcio e litio)2. 
Os bisfofonatos, em particular o alendronato, não 
são efetivos no tratamento da hipercalcémia ou 
hipercalciúria do HPP mas mostraram melhorar 
a densidade óssea da coluna lombar e anca1,2. Têm 

lugar na terapêutica de doentes com HPP e baixa 
densidade óssea1,2.
O seguimento dos doentes que não preenchem 
as orientações cirúrgicas no HPP (doente com 
menos de 50 anos, cálcio sérico >1mg/dL acima do 
valor normal, excreção urinária de cálcio >400mg/ 
24h, clearance creatinina <60mL/min/1,73m2 e/
ou T-score < -2,5 SD em qualquer localização na 
densitometria óssea2,7,8) deve incluir uma monitoriza-
ção de sinais e sintomas assim como doseamento do 
cálcio sérico e da clearance da creatinina anualmente 
e densitometria óssea anual ou bianual1,2,7.
A abordagem cirúrgica é o único tratamento radical 
para a doença e que previne as complicações associa-
das, nomeadamente a osteoporose e a litíase renal, e 
que pode reverter sintomas como a fadiga2,3,8. 
No caso clínico apresentado, a abordagem cirúrgica 
será a melhor opção pela idade do doente, pelas 
alterações analíticas e pela osteopénia provável 
(aguardava à data resultado de densitometria óssea). 
Acresce ainda o facto de se tratar de um doente 
jovem com litiase renal e hipertensão arterial com 
lesão subclínica de órgão alvo todas potencialmente 
reversíveis.

concLUsÃo
O HPP é possivelmente a endocrinopatia mais 
frequente depois da diabetes e o hipertiroidismo8. A 
hipercalcémia é uma situação frequente na prática 
clínica diária, que pode apresentar-se com múltiplos 
sintomas mas a maioria das vezes é um achado 
laboratorial incidental. A causa mais frequente de 
hipercalcémia é o HPP4,8.
O tratamento do HPP pode ser médico ou cirúrgico 
em função da sintomatologia e idade do doente. O 
tratamento cirúrgico trata a doença e previne as suas 
complicações. 
O reconhecimento do HPP é essencial para o 
diagnóstico correto e atempado e como lembra 
o caso clínico no contexto de hipertensão arterial 
nomeadamente associada a litíase renal não deve ser 
esquecido.

contacto do 1º aUtor:
mafalda santos
assistente Hospitalar de medicina interna.
Rua Dr. Tanora Gonçalves lote 174, 1º Dto., 2005-
259 Santarém
+351 916 950 612
m_santos_79@hotmail.com
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CritÉrios de inClusão 
(Centro qualifiCado):

idade18-85 anos com Consentimento •	
informado. Hta mínimo 3 anos. 
 
tas Casual ≥ 150 mmHg (confirmada em 3 •	
momentos diferentes) 

Hta resistente / tx estável (>3meses) com •	
3+ anti-Hts em doses ótimas (incluindo 
diurético) + espironolactona  25/eplerenona 
(mínimo 3 meses) 

redução da ingestão de sal se previamente •	
elevada  

adesão à tx comprovada (possível interna-•	
mento) 

MaPa 24h confirmativa de Hta •	

ausência de alterações significativas da •	
anatomia renal na rMi 

eGfr > 45 ml/min/1.73m2  (Mdrd •	
fórmula) 

ausência de riscos evidentes se descida •	
acentuada da Pa 

ausência de eventos CV últimos 6 meses  •	

ausência confirmada de Hta secundária  •	

ausência de contraindicação para os •	
procedimentos médicos associados (catete-
rismo, anestesia, imagem, etc)   

ausência de medicação com depressores •	
simpáticos de ação central

nota:  no follow-up e controlo de eficácia 
MaPa obrigatório 
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CritÉrios de inClusão
Para desnerVação renal no trataMento da Hta resistente

ProPosta de J.Polonia e J. alBerto silVa (2012)
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DESNERVAÇÃO RENAL - PROPOSTA DE CRITéRIOS DE INCLUSÃO

idade18-85 anos com Consentimento informado. Hta 
minimo 3 anos. 
tas Casual ≥ 150 mmHg (confirmada em 3 momentos difer-
entes)
Hta resistente / tx estável (>3meses) com 3+ anti-Hts em 
doses otimas (incluindo diurético) + espironolactona  25/epler-
enona (minimo 3 meses)
redução da ingestao de sal se previamente elevada 
adesão à tx comprovada (possivel internamento)
MaPa 24h confirmativa de Hta
ausência de alterações significativas da anatomia renal na rMi
eGfr > 45 ml/min/1.73m2  (Mdrd formula)
ausência de riscos evidentes se descida acentuada da Pa
ausência de eventos CV últimos 6 meses 
ausência confirmada de Hta secundaria 
ausência de contraindicação para os procedimentos medicos 
associados (cateterismo, anestesia, imagem, etc)  
ausência de medicação com depressores simpáticos de ação 
central
nota: no follow-up e controlo de eficácia – MaPa obrigatório 
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RESUMo:
Objetivo: Este artigo tem como objetivo fazer 
uma revisão sobre o fator de transcrição HIF-
1, e a relação entre a resistência à insulina e a 
hipertensão arterial. Devido ao facto de ser um 
tema muito abrangente não é possível abordar 
todos os aspectos, deixando durante o artigo a 
referência bibliográfica referente a cada tema 
para se poder aprofundar cada assunto. Mé-
todo: Trata-se de uma revisão não sistemática 
da literatura através de pesquisa na PUBMED 
e no GOOGLE. Resultados: A hipertensão 
arterial é uma patologia diagnosticada muito 
frequentemente em doentes com resistência 
à insulina. Nas últimas décadas têm-se feito 
estudos para perceber se existe uma interliga-
ção entre as duas patologias. O HIF-1 é um 
fator de transcrição descoberto recentemente 
com um papel central na adaptação do orga-
nismo à hipóxia sendo um fator regulador em 
diversas patologias cardiovasculares, tais como 
na resistência à insulina e diabetes. O Hif-1 
atua em vários órgãos, nomeadamente no rim, 
promovendo a estimulação da produção de 

eritropoietina, em condições de hipóxia, e no 
pâncreas, alterando a produção de insulina ao 
nível das células β. A resistência à insulina e a 
hipertensão são patologias comuns em doentes 
com síndrome metabólica. Existem ainda mui-
tas incertezas relativamente aos mecanismos 
que associam as duas patologias, sendo que 
para além dos fatores genéticos existem ainda 
alterações celulares nas vias de sinalização 
da insulina. Conclusões: O HIF é um fator 
de transcrição heterodimérico com um papel 
importante em diversas patologias cardiovas-
culares. A evidência da relação causal entre 
a resistência à insulina e a hipertensão está a 
aumentar (1). O sistema renina-angiotensina é 
um alvo terapêutico importante para a hiper-
tensão arterial. Vários estudos demonstraram 
que alterações do sistema renina-angiotensina 
são também importantes na fisiopatologia 
inerente à resistência à insulina, sendo que os 
mecanismos moleculares comuns à resistência 
à insulina e à hipertensão não são bem conhe-
cidos (2, 3).

PALAvRAS-CHAvE: hipóxia, HIF-1, 
hipertensão arterial, resistência à insulina, 
eritropoietina

SUMMARy:
Objectives: The goal of this article is to 
provide a revision on the transcription factor 
HIF-1 and the relationship between insulin 
resistance and hypertension. Because this is 
a very broad subject, not all aspects will be 
mentioned. Throughout the article a biblio-
graphic reference is left for each topic, so that 
this can be looked into more deeply. Meth-
ods: This is a non-systematic review of the 
literature through research on PUBMED and 
GOOGLE. Results: Hypertension is a fre-
quently diagnosed pathology in patients with 
insulin resistance. In the last decades studies 
have been made to understand if there is a 
connection between both pathologies. HIF-1 
is a transcription factor revealed recently that 

has a central role in the organism’s adapta-
tion to hypoxia, being a regulating factor in 
several cardiovascular pathologies, like in the 
insulin resistance and diabetes. HIF-1 acts in 
several organs, namely the kidney, promoting 
the stimulation of erythropoietin production 
in hypoxia conditions and, in the pancreas, 
changing the insulin production by the β cells. 
Insulin resistance and hypertension are com-
mon pathologies in patients with metabolic 
syndrome. The mechanisms that link both 
pathologies are still not clear and, besides 
genetic factors, there are cell alterations in the 
insulin signalling pathways. Conclusion: HIF 
is a heterodimeric transcription factor with an 
important role in several cardiovascular pa-
thologies. Evidence of the causal relationship 
between insulin resistance and hypertension 
is raising. (1). The renin-angiotensin system 
is an important therapeutic target for high 
blood pressure. Several studies have showed 
that variations in the renin-angiotensin system 
are also important in the physiopathology 
inherent to insulin resistance. The molecular 
mechanisms common to insulin resistance and 
hypertension are still not well known (2, 3).

KEywoRDS: hypoxia, HIF-1, hypertension, 
insulin resistance, erythropoietin.

INtRoDUção
A síndrome metabólica é uma entidade 
caracterizada por hiperglicemia, resistência 
à insulina, hipertensão, hipertrigliceridemia, 
colesterol HDL baixo e obesidade central (2). 
A hipóxia, para o ser humano, define-se como 
uma condição em que existe diminuição da 
pressão parcial de oxigénio (PaO2) compara-
tivamente à pressão parcial de oxigénio na 
atmosfera a nível do mar. A nível celular, a 
hipóxia pode definir-se como o nível no qual o 
metabolismo mitocondrial está comprometido 
ou como o nível mais baixo de oxigénio que 
um determinado tipo de célula pode detetar 
(4). Os níveis de oxigénio a nível celular têm 
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que ser mantidos para se manter a homeosta-
sia.
A homeostasia do oxigénio é regulada pelo 
fator de transcrição induzido pela hipóxia 
(HIF-1), descoberto em 1992 e identificado 
inicialmente como um indutor da transcrição 
do gene da eritropoietina em condições de 
hipóxia (5).
Atualmente sabe-se que o HIF-1 atua ao 
nível das células β do pâncreas diminuindo 
a captação de glicose e alterando o metabo-
lismo aeróbico da glicose para metabolismo 
anaeróbico, causando diminuição de produção 
de insulina (4). 
A evidência da relação causal entre a resistên-
cia à insulina e a hipertensão está a aumentar, 
estando o sistema renina-angiotensina pre-
sente em ambas as patologias (1, 2, 3).

RESISTêNCIA à INSULINA 
E HIPERTENSãO ESSENCIAL
A resistência à insulina define-se como a inca-
pacidade de captação de glicose pelo músculo 
esquelético e pelo tecido adiposo e pela inca-
pacidade do fígado em inibir a gliconeogénese 
em resposta ao aumento da insulina (6).
A evidência da relação causal entre a re-
sistência à insulina, que provoca um aumento 
da produção de insulina pelas células β do 
pâncreas, e a hipertensão está a aumentar (1). 
Existem ainda muitas incertezas relativamente 
aos mecanismos que associam as duas patolo-
gias, mas para além de predisposição genética 
em comum entre a resistência à insulina e a 
hipertensão, existem ainda vários mecanismos 
possíveis para a relação de causalidade entre a 
hiperinsulinemia e a hipertensão (1, 7). 
O sistema renina-angiotensina é um alvo 
terapêutico para a hipertensão. Alterações 
no sistema renina-angiotensina são também 
importantes na resistência à insulina, sendo 
que os mecanismos moleculares comuns à 
resistência à insulina e à hipertensão não são 
bem conhecidos (2, 3).

FISIoLoGIA DA INSULINA 
A insulina é produzida nas células β do pân-
creas e é libertada para a corrente sanguínea, 
iniciando os seus efeitos metabólicos após 
ligação ao seu recetor. O recetor da insulina é 
uma glicoproteína transmembranar constituí-
da por quatro subunidades ligadas por pontes 

persulfureto, nomeadamente duas subunidades 
α extracelulares, que contêm o domínio de 
ligação à insulina, e duas subunidades β, que 
contêm um domínio extracelular, um domínio 
transmembranar e um domínio intracelular. 
A ligação da insulina à subunidade α do 
recetor da insulina promove a fosforilação da 
subunidade β e a ativação da tirosina cinase na 
subunidade β, sendo este o primeiro passo da 
ação da insulina no metabolismo da glicose (6, 
8). A ativação da tirosina cinase e a fosfori-
lação da subunidade β do recetor da insulina 
catalisa a reação de fosforilação de diversos 
resíduos de tirosina numa família de nove 
proteínas designada insulin receptor substract 
(IRS), incluindo o IRS-1, IRS-2, IRS-3 e o 
IRS-4, que são os mais específicos na cascata 
de sinalização da insulina; Gab-1; Shc, que são 
três isoformas e o p62 (9) (10). 
Estruturalmente, as quatro proteínas IRS 
apresentam várias semelhanças, nomeada-
mente o domínio de ligação à fosfotirosina 
(PTB), cuja função é o reconhecimento da 
sequência da fosfotirosina asparagina-prolina-
ácido glutâmico (NPEpY), localizada na 
região justamembranar da subunidade β do 
recetor da insulina; o NH2-terminal plackstrin 
homology (PH) domain, que está envolvido na 
interação das proteínas IRS com o recetor da 
insulina; e uns motivos no terminal COOH 
com capacidade de ligação a proteínas que 
contêm domínios SH2 (8). Para além das 
suas semelhanças, as quatro proteínas IRS 
divergem na distribuição tecidular, localização 
intracelular, interação com as proteínas que 
contêm o domínio src homologo2 (SH2), 
incluindo as subunidades reguladoras da 
fosfatidilinositol 3-cinase (PI3K) (p85, p55, 
p50), as tirosina cinases Fyn e Csk, a SHP-2/
Syp e proteínas ligantes a recetores de fatores 
de crescimento Grb-2, CrK e Nck (8). O 
domínio SH2 é constituido por 100 aminoá-
cidos, nos quais se incluem a sequência FLA-
VERS, local de ligação da fosfotirosina (10). A 
ativação das proteínas que contêm o domínio 
SH2 é importante para a transmissão do sinal 
da insulina para executar as suas funções (8). 
O gene do IRS-1 localiza-se no cromossoma 
2q36-37. O IRS-1 foi o primeiro substrato 
a ser identificado. É mais concentrado no 
compartimento membranar intracelular. 
A fosforilação da tirosina dos recetores da 

insulina induz a ligação citoplasmática do 
IRS-1 ao recetor através do seu domínio SH2, 
ativando a via da PI3K, formando o complexo 
IRS-1 PI3K que está envolvido em muitas das 
ações da insulina, na ativação da sintase do 
NO, na ativação da atividade da bomba Na+ 
e no relaxamento vascular; e a via da mitogen-
activated protein kinases (MAP cinase) (8) (11).
O gene do IRS-2 localiza-se no cromossoma 
13q34 (12). O IRS-2 e o IRS-1 são muito 
semelhantes na estrutura e nas funções, sendo 
que a maior diferença encontra-se na região 
entre os aminoácidos 591-789 do IRS-2, que 
tem como função a ligação especifica com a 
kinase regulatory loop subunit (KRLB) domain 
da subunidade β do recetor da insulina. O 
IRS-2, ao contrário do IRS-1, encontra-se 
mais no citosol (13).
O IRS-3 não parece ser expresso nas células 
humanas (8).
O IRS-4 é uma proteína constituída por 1257 
aminoácidos localizada preferencialmente 
na membrana celular dos vários órgãos onde 
é expressa. Foi inicialmente descoberta nas 
células embrionárias renais. O gene do IRS-4 
localiza-se no cromossoma X (14). Sofre, tal 
como os outros membros da família, fosforila-
ção dos resíduos de tirosina em resposta à ação 
da insulina (8).
A insulina provoca relaxamento vascular 
através da estimulação da produção de óxido 
nítrico (NO) nas células endoteliais dos vasos 
e através da redução da concentração de cálcio 
intracelular nas células musculares do músculo 
liso e pela diminuição da sensibilização das 
cadeias leves de Ca2+-miosina. Estes efeitos 
são mediados pela ativação da via de sina-
lização PI3K/Akt, tal como a estimulação do 
transporte de glucose no músculo esquelético 
vascular e tecido adiposo (15).

SIStEMA RENINA-ANGIotENSINA
O sistema renina-angiotensina tem um 
papel importante na síndrome metabólica. 
O angiotensinogénio é uma proteína com 58 
kDa, produzido essencialmente no fígado em 
condições fisiológicas, podendo ainda ser pro-
duzido em menor quantidade, nos adipócitos, 
nas células mesangiais e células epiteliais do 
túbulo contornado proximal, e no cérebro (glia 
e neurónios). O angiotensinogénio, através da 
ação da enzima renina, produzida nas células 
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justaglomerulares no rim, sofre clivagem de 
10 aminoácidos no terminal NH2, formando 
a angiotensina I. A angiotensina I é um 
péptido inativo que é hidrolisado pela enzima 
conversora da angiotensina, formando um 
octapeptido ativo designado angiotensina II. 
São ainda produzidos outros péptidos com 
atividade biológica, tais como a angiotensina 
(1-7), produzida a partir do terminal COOH 
da angiotensina II, reação catalisada pela en-
zima ACE2, e a angiotensina III e angioten-
sina IV, produzidas a partir do terminal NH2 
da angiotensina II, reações catalisadas pelas 
aminopeptidases A e M. Estes produtos de 
degradação são importantes pois têm implica-
ções na resistência à insulina (2). 

PREDISPoSIção GENétICA 
CoMUM ENtRE RESIStêNCIA à 
INSULINA/HIPERINSULINEMIA E 
HIPERtENSão ESSENCIAL
A resistência à insulina e a hipertensão essen-

cial têm predisposição genética comum. Foram 
descobertos defeitos genéticos em pessoas que 
apresentavam resistência à insulina e hiper-
tensão, sendo que as mutações se localizam no 
cromossoma 7q, localizando-se neste cromos-
soma outros genes importantes para o controlo 
glicémico, da pressão arterial e da obesidade, 
observados noutras populações (7).  
A hiperinsulinemia pode estimular diretamente 
a reabsorção de sódio e de água a nível renal, 
aumentando o volume no espaço extracelular, 
causando hipertensão. Outro mecanismo pelo 
qual a insulina pode causar hipertensão, envolve 
a estimulação do sistema nervoso simpático 
(SNS), através do aumento da concentração de 
norepinefrina, estando este aumento direta-
mente relacionado com o aumento da frequên-
cia do pulso e da pressão arterial. O SNS pode 
causar hipertensão por vários mecanismos, tais 
como, efeito direto na reabsorção de sódio no 
rim, vasoconstrição periférica ou aumento do 
débito cardíaco (16). (Figura 1)

PAPEL Do SIStEMA RENINA-AN-
GIotENSINA NA HoMEoStASIA 
DA GLICoSE
O sistema renina-angiotensina tem atividade 
autocrina/paracrina em diversos tecidos, 
nomeadamente no músculo esquelético, no 
músculo liso dos vasos, nos rins, no coração e 
no pâncreas (17). O recetor da angiotensina II 
é uma proteína transmembranar que pertence 
à família dos recetores acoplados à proteína G. 
Os recetores da angiotensina II dividem-se em 
tipo I (AT1) e tipo II (AT2) (11). Os genes 
que codificam o recetor AT1 foram clonados 
em 1992 e os genes que codificam o recetor 
AT2 localizam-se no cromossoma X e foram 
clonados em 1994 (18). A ligação da angioten-
sina II ao recetor AT1 provoca a fosforilação 
de diversas proteínas, tais como a IRS-1 e 
IRS-2, causando a ativação da subunidade 
p110 da PI3K, comum à via de sinalização da 
insulina, inibindo a ação da insulina, causando 
resistência à insulina, inibição de mecanismos 

Resistência
insulina

Hiperinsulinemia

Vasoconstrição
periférica

Aumento débito 
cardiaco

SNS

Hipertensão essencial

Retenção de Sódio e 
Água

Figura 1 – Relação entre a resistência à insulina, hiperinsulinemia, SNC e hipertensão essencial
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envolvidos na vasodilatação a no transporte de 
glucose (11) (15).
O músculo esquelético é importante no 
desenvolvimento da resistência à insulina, pois 
é responsável por 75-95% do metabolismo da 
glicose (19). O músculo esquelético expressa 
em grandes quantidades o AT1R, através dos 
quais a angiotensina II tem um papel impor-
tante na resistência à insulina, com a fosfori-
lação da tirosina do IRS-1, a ativação da Akt 
e através da diminuição da translocação dos 
recetores da glicose GLUT-4 (20).
A angiotensina II tem efeitos pro-oxidantes 
e pro-inflamatórios que regulam a apoptose, 
inflamação, o crescimento celular, a fibrose 
e a sensibilidade à insulina, nomeadamente 
no músculo esquelético, com a indução da 
formação de espécies reativas de oxigénio 
(ROS) através da enzima oxidase da NA-
DPH (20). Os ROS são formados pela cadeia 
transportadora de eletrões na mitocôndria e 
estão aumentados em situações que requerem 
oxidação de substratos tais como a glucose 
(21). Os ROS ativam múltiplos fatores de 
transcrição, tais como o NF-kB, a proteína-1 e 
o HIF-1, que estão envolvidos no mecanismo 
de resistência à insulina no músculo esquelé-
tico (20).
A hiperinsulinemia pode regular alguns dos com-
ponentes do sistema renina-angiotensina tal como 
estimular as ações profibróticas e proinflamatórias 
mediadas pela angiotensina II, podendo causar 
lesões de órgão associadas às lesões macrovascu-
lares observadas na diabetes mellitus e podendo 
contribuir para a hipertensão na síndrome me-
tabólica (2). 

CoNCLUSão
Existe uma associação entre a hipertensão e a re-
sistência à insulina, havendo evidências crescentes 
de que para além dos fatores genéticos, o aumento 
da atividade da angiotensina II, a diminuição 
da via de sinalização PI3K/Akt e o aumento da 
formação de radicais livres de oxigénio estão 
relacionados com estas duas patologias. Assim, a 
inibição do sistema renina-angiotensina através 
dos inibidores da enzima conversora da angioten-
sina (IECA) e os bloqueadores dos recetores tipo I 
(AT1R) da angiotensina II melhoraram a ação da 
insulina (20), diminuindo a resistência à insulina, 
aumentam a vasodilatação, causando diminuição 
da tensão arterial.
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Esta reunião anual da Sociedade 
Europeia de Hipertensão (HTA) 
que decorre alternadamente em 
Milão ou noutra cidade Europeia 
realizou-se este ano em Londres 
entre 26 e 29 de Abril.
À resenha geral acrescento, por 
vezes, breves notas pessoais entre 
parêntesis do que vi.
Antes da cerimónia de abertura 
decorreu um Simpósio Satélite 
subordinado a um dos aspetos mais 
em foco nesta reunião (nos vários 
tipos de sessões englobadas no 
Congresso quatro tiveram como 
objetivo este tema): “Inovação em 
Hipertensão: A Desnervação renal 
para o tratamento da hipertensão 
resistente”. Abordada ao longo 
dos três dias seguintes sob quase 
todas as perspetivas: a elaboração 
da fisiopatologia subjacente a este 
tipo de intervenção, os aspetos 
técnicos e a análise dos três estudos 
já terminados ou ainda a decorrer 
(estudos Simplicity I, II e III). A 
utilização de cateteres para ablação 
simpática peri-renal, já com modi-
ficações resultado da sua evolução 
tecnológica já se estende a outras 
áreas além da hipertensão resis-
tente, em que há sobre-activação do 
sistema nervoso autónomo simpáti-
co renal, como na insuficiência 
cardíaca. Há algum entusiasmo 
e expectativa nesta técnica e em 
casos criteriosamente selecionados 
como forma de melhor controlo ou 
com menor necessidade de terapêu-
ticas farmacológicas múltiplas. 
Na mesma altura decorreu outro 
simpósio pré-congresso sobre outro 
dos problemas a que hoje se atribui 

a maior importância: como me-
lhorar o controlo tensional através 
da motivação para o aumento da 
aderência à medicação a longo 
prazo recorrendo à terapêutica de 
combinação fixa. Este tema Vol-
taria a ser abordado no segundo 
dia: “Terapêutica de Combinação 
Usada Precocemente Para Reduzir 
o Risco Cardiovascular: Qual, 
Quando e para Quem” (mais uma 
vez a mensagem fundamental: a 
importância das associações fixas 
para aumentar a aderência terapêu-
tica no “mundo real” – a eficiência 
mais do que a eficácia…). Outra 
teve por tema “A Paisagem da 
Terapêutica de Combinação: Qual 
o Caminho Para Avançar” (a im-
portância da modulação do sistema 
Renina-Angiotensina-Aldosterona 
na composição de todas as associa-
ções).
Houve as tradicionais reuniões/
sessões científicas dos “Grupos de 
Estudo” sobre áreas particulares 
“Hipertensão e Disfunção Sexu-
al (analisou-se a relação com a 
doença coronária e a importância 
para se antecipar precocemente este 
problema quando se estabelece um 
programa terapêutico); ”Pressão 
Arterial em Crianças e Adoles-
centes (este ano com a temática das 
relações entre HTA e obesidade um 
flagelo cada vez mais prevalente 
nestes grupos); “Monitorização da 
Pressão Arterial”; “HTA e Rim”; 
“HTA e Cérebro”; “Obesidade, 
Diabetes e Doentes de Alto Risco”.
Nas Sessões de trabalho matinal 
(Breakfast Workshop) abordou-se 
entre outros a importância cres-
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cente da autoavaliação da TA em 
casa e correlacionando com os dados 
fornecidos pela MAPA. No terceiro 
dia focaram-se sobre as “Novas 
Fronteiras na Modulação do Sistema 
Renina-Angiotensina”, o “Hiperal-
doteronismo” (importância do uso da 
razão renina/angiotensina), “O Papel 
do Género na HTA”, “Hipertensão no 
Jovem” e “Hipertensão nos Extre-
mos” (interessante sessão em que o 
Prof Parati abordou a sua expedição à 
grande altitude e também foi abor-
dado o tema da pressão arterial no 
espaço).
A existência de várias sessões si-
multâneas impediu-nos de podermos 
acompanhar todas as que nos interes-
sariam pelo que para a elaboração 
destas notas socorri-me da informa-
ção de colegas portugueses presentes 
em razoável quantidade e com par-
ticipação ativa com apresentação de 
trabalhos. De realçar que alguns dos 
atuais e passados dirigentes da nossa 
Sociedade Portuguesa de Hipertensão 
estiveram na presidência dalgumas 
mesas.
Em sessões de cariz prático (“How-
To Session”): “Como Avaliar a Fun-
ção Renal” (Acentua-se a importância 
de calcular a taxa de filtração renal 
quer através do clearance de creatini-
na ou usando a creatinina para inferir 
aquela) e sobre a “Apneia do sono”.
Os temas de “Rim”, “Ateros-
clerose”;”Microcirculação e Peque-
nos Vasos”; “ Imunidade de Adapta-
ção na Hipertensão”; “Exercício de 
Endurance”; “Avaliação/Medição 
da Pressão Arterial”; “Guidelines 
em HTA: Foco na Implementação”; 
“Genética, Genómica, Proteonómica 

e Metabolómica”; “Insuficiência 
Cardíaca”; “Hipertensão Endócrina”; 
“Gravidez”; “Aspetos Clínicos” 
foram alguns dos temas de sessões de 
apresentação de trabalhos que decor-
reram em simultâneo.
Na análise de tópicos candentes nas 
suas interrelações com a HTA na 
parte da Proteção Cardiovascular 
abordaram-se temas como os “No-
vos Anticoagulantes e a fibrilhação 
Auricular”
Particularmente interessante foi para 
mim a sessão num mini simpó-
sio de apresentação do “CAVI, 
Cardio-Ankle Vascular Index – The 
Emerging New Global Stifness 
Index – Independent of Blood Pres-
sure” utilizando tecnologia e meto-
dologia de avaliação da rigidez 
arterial independente dos valores 
de carga tensional.
 No segundo dia teve lugar a 
primeira Sessão Plenária em que se 
abordaram o estado das diferentes 
Guidelines: Americana (tudo na 
mesma, sendo apresentados pela 
terceira ou quarta vez no último 
ano - que nós tenhamos assistido - 
pela Dr.ª S. Oparil os diapositivos 
da metodologia para a elaboração 
do JNC 8. Ainda não foi claramente 
definido quando será apresentado- 
ao longo deste ano?…), Europeia 
(em adiantado estado de revisão e 
que será apresentado no Meeting 
do próximo ano em Milão, na es-
teira das atualmente em uso) e das 
recomendações da NICE britânica 
(numa perspetiva mais economi-
cista do custo/benefício).
Já no terceiro e penúltimo dia 
assisti numa “sessão de trabalho 

sobre um tópico” (Topical Work-
shop) pelo meu interesse no tema, 
à que teve por motivo a “Disfunção 
Diastólica: Dos Biomarcadores 
ao Tratamento”: tratou-se duma 
revisão sem nada de novo.
Houve as tradicionais sessões 
conjuntas com outras Sociedades 
e/ou Ligas de Hipertensão como a 
Chinesa (em que se abordaram as 
Guidelines naquele país bem como 
aspetos epidemiológicos); a Socie-
dade Latino-Americana de Hiper-
tensão (esta já no penúltimo dia); 
e com a AHS (American Society of 
Hypertension – no último dia).
Resumindo as minhas impressões: 
várias sessões sobre a desnervação 
simpática por cateterismo. Realce 
à questão das medidas de reforço 
à aderência terapêutica. Muitas in-
tervenções sobre o papel crescente 
da autoavaliação tensional. Poucas 
novidades em novos fármacos 
(só um “Minisimpósio” sobre o 
azilsartan – um novo ARA - e o 
desfilar comum nestas ocasiões das 
“novas” associações ARAs /Am-
lodipina ou outra dihidropriridina. 
A focagem habitual entre as co 
morbilidades mais frequentes com 
a HTA (este anos indo até à fibri-
lhação auricular e novos antico-
agulantes – arritmias, trombose e 
HTA). A importância da avaliação 
da rigidez arterial – pressão arte-
rial central elevada e as várias 
metodologias para uso clínico e de 
investigação para detetar este fator 
de risco acrescido para Acidentes 
Vasculares Cerebrais.

Vítor Ramalhinho
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ID Resumo : 10 
DePRessÃo sImPÁtIcA Do 
núcleo PARAVentRIculAR 
Do hIPotÁlAmo PARA DI-
mInuIÇÃo A longo PRAZo 
DA PRessÃo ARteRIAl

geraldes V & gonçalves-Rosa n, lopes-
gonçalves R, Paton JFR, Rocha I
(Instituto de Fisiologia & unidade de 
sistema nervoso Autónomo, Faculdade de 
medicina e Instituto de medicina molecular, 
lisboa, Portugal)
email : verageraldes@yahoo.com

IntRoDuÇÃo: A maioria dos casos de 
hipertensão (HTA) permanece com causa  
idiopática. O Sistema Nervoso Central 
(SNC) é responsável pelo controlo instante-
a-instante da pressão arterial (PA), no 
entanto, a sua importância no controlo da 
PA a longo prazo não está clarificada. Vários 
estudos sugerem que o Sistema Nervoso 
Simpático (SNS) é responsável pelo desen-
volvimento e manutenção da HTA. A activi-
dade do SNS é controlada por áreas do SNC 
como o Núcleo Paraventricular do Hipo-
tálamo (PVN), uma área simpato-excitatória. 
Está demonstrado um aumento da actividade 
do PVN em hipertensos. A análise espectral 
pela Transformada Rápida de Fourier (FFT) 
permite obter bandas de frequência cor-
respondentes às influências simpática (LF) e 
parassimpática com componente respiratória 
(HF). 

obJectIVo: Modificação genética do 
PVN para controlo da PA em ratos esponta-
neamente hipertensos (SHR). 

métoDos: Foram inseridos sensores 
telemétricos de PA na artéria aorta abdomi-
nal de SHR machos com 12 semanas. Um 
vector viral (LV) que promove a sobre-
expressão de canais K+ foi microinjectado 
(0,05µL) duas semanas após a insersão do 
sensor utilizando coordenadas estereotáxicas 
para o PVN. A PA e a frequência cardíaca 
(FC) foram avaliadas continuamente durante 
60 dias. No final deste período, avaliou-se o 
baro (∆FC/∆PA) e o quimioreflexo (índice 
pneumográfico, ∆PA e ∆FC). O tónus 

autonómico geral foi avaliado por FFT 
utilizando segmentos do sinal de PA de 3 
minutos no período de repouso basal (antes 
da microinjecção) e de 10 em 10 dias até 
aos 60 dias pós-microinjecção. Para análise 
estatística utilizou-se o teste t-Student com 
grau de significância para p<0.05. Os resulta-
dos foram expressos como média±DP. 

ResultADos: Os valores basais 
dos SHR (n=6) para a PA sistólica (sPA), 
PA diastólica (dPA) e PA média (mPA) 
foram de 146±19mmHg, 130±16mmHg, 
135±17mmHg, respectivamente. A mi-
croinjecção do LV no PVN destes animais 
provocou uma diminuição gradual na sPA, 
dPA, mPA e FC após a injecção. Foram 
obtidas diminuições significativas dos valores 
de sPA (118±19mmHg), dPA (102±19 
mmHg), mPA (107±19mmHg) aos 50 dias 
pós-injecção. 

Os SHR (n=5) microinjectados com NaCl no 
PVN não apresentaram alterações signifi-
cativas de PA e FC ao longo do período de 
estudo.

Não foram encontradas diferenças significati-
vas no ganho do baroreflexo e na variação do 
quimioreflexo entre os SHR microinjectados 
com LV e os SHR microinjectados com 
NaCl.
 
Através da análise FFT, verificou-se um 
decréscimo consistente do LF e da relação 
LF/HF para os SHR microinjectados com 
LV. O mesmo não se verificou para o grupo 
controlo. 

conclusÃo: Estes dados demonstram 
que a microinjecção de LV no PVN provoca 
uma diminuição dos níveis de longo prazo 
da PA devido à diminuição da actividade 
simpática. Portanto, o PVN é um alvo apro-
priado para controlar genética e cronicamente 
a PA.

ID Resumo : 31
contRolo DA hIPeRtensÃo 
e ADesÃo À teRAPÊutIcA 
AntIhIPeRtensoRA em 

hIPeRtensos meDIcADos 
ADultos e IDosos nos cuI-
DADos De sAúDe PRImÁRIos 
DA RegIÃo De lIsboA – Re-
sultADos PRelImInARes Do 
estuDo DImAtch-htA

Verónica gómez, Violeta Alarcão, milene 
Fernandes, cristiana Areias, Diana souto, 
elisa lopes, Paulo nicola, evangelista 
Rocha
(unidade de epidemiologia - Instituto de 
medicina Preventiva - Faculdade de me-
dicina de lisboa)
email : vero.gomez.t.p@gmail.com

A Hipertensão Arterial (HTA) é uma patolo-
gia crónica, cuja importância se prende com 
a sua elevada prevalência e relação com a 
morbilidade e mortalidade cardiovascular. A 
adesão à terapêutica por parte das pessoas 
hipertensas é um factor preponderante na 
prevenção de complicações decorrentes da 
doença e no seu controlo. Os idosos são 
dos grupos mais vulneráveis ao risco de não 
controlo da HTA, exacerbada pelas condições 
crónicas e comórbidas, características da 
população idosa.Pretende-se comparar o 
controlo da HTA e adesão à terapêutica entre 
hipertensos medicados (HTAM) com 40-59 
e 60-80 anos.

mAteRIAl e métoDos: Estudo 
transversal com HTAM acompanhados nos 
Cuidados de Saúde Primários na região 
de Lisboa. Considerou-se Pressão Arte-
rial (PA) controlada quando a média de 3 
medições resultou numa Pasistólica(PAS)/
Padiastólica(PAD) inferior a 140/90mmHg. 
A adesão à terapêutica foi avaliada através da 
Medida de Adesão aos Tratamentos (MAT). 
Análise de dados feita pelos testes χ2 e teste t 
de student (α= 0,05).

ResultADos: Participaram no estudo 
784 HTAM: 57,7% do sexo feminino; 311 
com idade entre os 40-59 anos e 437 entre 
65-80 anos. Entre os dois grupos etários, 
verificou-se que não existem diferenças 
significativas ao nível do controlo da PA. 
Contudo, a média das PAD parece ser supe-
rior no grupo etário mais jovem, com 88,9 ± 
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18,3 vs. 83,0 ± 12,5 mmHg no grupo etário 
mais velho (p<0,001). Relativamente à adesão 
à terapêutica, existe um maior número de 
HTAM aderentes no grupo etário mais velho 
(p=0,001), sem que fossem observadas dife-
renças entre indivíduos com PA controlada e 
não controlada.

conclusões: Os resultados sugerem 
que não existem diferenças no controlo da 
PA, devidas à idade ou adesão à terapêutica. 
Adicionalmente, verifica-se que os HTAM 
de faixas etárias mais elevadas são mais 
aderentes à terapêutica anti-hipertensora e 
parecem apresentar valores mais baixos da 
PAD. A polimedicação e o suporte social nos 
mais idosos poderão ser potenciais variáveis 
de confundimento na análise da adesão e do 
controlo à terapêutica antihipertensora.

ID Resumo : 35
mecAnIsmos subJAcentes 
Ao eFeIto AntI-hIPeRten-
sIVo e RenoPRotectoR DA 
conVeRsÃo De cIclosPoRI-
nA PARA sIRolImus num 
moDelo AnImAl

José sereno, Ana marta Romão, margarida 
teixeira, belmiro Parada, edite teixeira de 
lemos, Paulo Rodrigues santos, Frederico 
teixeira, Flávio Reis
(laboratório de Farmacologia e terapêutica 
experimental, IbIlI, Faculdade de medici-
na, universidade de coimbra)
email : joserereno@hotmail.com

A rejeição do enxerto e os efeitos secundários 
dos fármacos imunossupressores são uma 
preocupação no transplante renal. A utiliza-
ção da Ciclosporina A (CsA), inibidor da 
calcineurina, está associado a nefrotoxicidade 
e hipertensão arterial. O Sirolimus (SRL), 
inibidor do alvo da rapamicina em mamí-
feros (mTOR), tem sido apontado como uma 
boa opção terapêutica pós-transplante renal, 
com eficácia similar e aparentemente menos 
efeitos secundários cardiorenais, quando 
comparado com a CsA. A actual combinação 
de protocolos de imunossupressão inclui a 

conversão de CsA para SRL, mas os meca-
nismos celulares/moleculares subjacentes ao 
efeito protector ainda não estão inteiramente 
elucidados. Neste estudo, pretendeu-se avaliar 
os benefícios cardiorenais da substituição da 
CsA por SRL num modelo animal (rato).

Foram estudados 4 grupos de ratos (n=6), 
durante 9 semanas de tratamentos, por via 
oral: Controlo – veículo; CsA – 5 mg/kg/
dia; SRL – 1 mg/kg/dia; Conversão – CsA 
nas primeiras 3 semanas seguidas de SRL nas 
últimas 6. Foi avaliada a pressão arterial (PA) 
e a frequência cardíaca (FC) pelo método 
não invasivo “tail-cuff ”. No final do estudo, 
procedeu-se à colheita de sangue para avaliar 
em soro: creatinina, TGs, Colesterol Total, 
CK, glicemia e marcadores inflamatórios. 
Foram colhidos rim e coração para análise 
genética por RT-qPCR e para quantificação 
da peroxidação lipídica (método TBARS). 
Foram doseadas as concentrações de CsA e 
SRL. Estatística: resultados em média±epm; 
ANOVA e t-Student (p<0,05).

Em relação aos ratos controlo, a CsA in-
duziu taquicardia e hipertensão (146,1±4,0 
vs 118,4±2,4; p<0,001), hiperglicemia 
(295,5±39,5 vs 150,3±18,6; p<0,05), dislipi-
demia e stresse oxidativo no coração (p<0,01) 
e rim (p<0,01), com valores tendencialmente 
elevados de CK. O grupo tratado com SRL 
apresentou igualmente hipertensão arterial 
(139,5±2,0 vs 118,4±2,4; p<0,01) e hiper-
glicemia, mas menor nefrotoxicidade do 
que no grupo CsA. A conversão de CsA por 
SRL foi capaz de melhorar a hipertensão, a 
hiperglicemia, a dislipidemia e taquicardia, 
bem como os valores elevados de CK e MDA 
no tecido renal. Nos marcadores séricos de 
inflamação, somente ocorreu alteração da 
IL-2, sendo esta diminuição esperada devido 
ao efeito da terapêutica imunossupressora. As 
concentrações de CsA e SRL encontravam-se 
dentro da janela terapêutica da prática clínica. 
Os resultados de expressão génica no rim 
mostraram no protocolo de conversão uma 
prevenção do aumento da expressão do gene 
Ki67 (p<0,001) induzido pela CsA.

Em conclusão, este estudo demonstra que a 

conversão de CsA para SRL produz efeitos 
cardiorenais benéficos, que deverão estar as-
sociados às propriedades protectoras do SRL, 
previsivelmente resultantes da sua capaci-
dade anti-proliferativa. Estudos posteriores 
deverão procurar elucidar se protocolos de 
conversão em fases mais tardias, também 
praticados na clínica actual, terão semelhante 
impacto a nível cardiorenal.  

ID Resumo : 52
o VAloR PReDItIVo DA mAPA 
em FunÇÃo Do géneRo em 
Doentes com hIPeRtensÃo 
ReFRAtÁRIA seguIDos Ao 
longo De 4,9 Anos 2,9 Anos 
(ResultADos PRelImInARes)

eduardo Ribeiro1,eduardo A oliveira1, 
catarina silva1, Inês silva2, eurico silva3, 
mesquita bastos4,6, Jorge Polónia5, nobre 
dos santos6
(1serviço de medicina do hospital Infante 
D Pedro, ePe; 2 usF sAntA JoAnA; 3 
ucsPI Aveiro, 4escola superior de saúde 
da universidade de Aveiro; 5Faculdade de 
medicina do Porto; 6serviço de cardiologia 
do hospital Infante D Pedro, ePe)
email : mesquitabastos@gmail.com

IntRoDuÇÃo: Pensa-se que a MAPA 
na população geral e em hipertensos essenci-
ais é mais preditiva de eventos cardiovascu-
lares (CV) no género feminino comparati-
vamente com o género masculino. Contudo, 
desconhece-se se o mesmo se verifica nos 
doentes com hipertensão refratária.

obJetIVo: Os autores propuseram-se 
analisar o valor preditivo do MAPA em fun-
ção do género numa população de hiperten-
sos refratários.

mAteRIAl e métoDos: Ana-
lisaram-se 160 doentes hipertensos (51,3% 
masculinos)referenciados para MAPA que, 
apesar de três medicamentos em doses 
máximas (incluindo um diurético)não têm 
critérios de controlo por MAPA ou a fazer 
quatro anti-hipertensores.
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ResultADos: Num follow-up de 4,9 
± 2,9 anos, observaram-se 26 eventos CV 
fatais e não fatais e 5 óbitos não CV. Quando 
se avaliaram as curvas de sobrevivência livre 
de eventos CV (Kaplan-Meyer) ao género, 
observou-se uma clara diferença a favor da 
mulher (log rank 8.21 p < 0.004). Quando se 
comparou em função do género, observou-se 
que o homem tem uma maior prevalência de 
eventos prévios e relativamente à MAPA a 
mulher apresenta significativamente maior 
PP 24h e PP dia. Quando se analisou apenas 
o grupo dos homens e se comparou ter ou 
não ter evento, observou-se maior prevalência 
de fatores de risco nos homens com evento 
sem se observar alterações significativas 
relativamente à MAPA. Quando se efetuou 
uma análise multivariada de COX no grupo 
dos homens e após ajuste dos fatores de 
confusão (idade, IMC, diabetes, dislipidémia, 
evento prévio, PAS casual), observou-se 
HR significativos desde que não ajustados 
a outras variáveis da MAPA para PAS 24h 
e PAD 24h (1.05 e 1.06), para a PAD dia e 
PAD noite (1.06 e 1.05) e para a PAS noite. 
Apesar de não se ter encontrado significado 
para a descida noturna de PAS, esta quando 
definida segundo o tipo de padrão de queda, 
apresentou HR significativo (0.33 (IC 95% 
0-15-0.76)).
Quando se analisou apenas o grupo das 
mulheres e se comparou ter ou não ter evento, 
observou-se maior prevalência de fatores 
de risco nas mulheres com evento e relati-
vamente à MAPA as mulheres com evento 
apresentam PAS 24h, PAS noite e PP noite 
significativamente mais elevadas. Quando se 
efetuou uma análise multivariada de COX 
no grupo das mulheres e após ajuste dos 
fatores de confusão (idade, IMC, diabetes, 
dislipidémia, evento prévio, PAS casual), 
observou-se HR significativos da MAPA, no-
meadamente para  PAS noite (HR 1.10 (IC 
95% 1.03 e 1.17), mesmo ajustado à PAD dia 
(HR 1.09 (IC 95% 1.02-1.17), PP noite (se 
não ajustada à PAS 24h) (HR 1.08 (IC 95% 
1.01-1.16), descida noturna de PAS (HR 
0.82 (IC 95% 0.71-0.95), mesmo ajustada 
a PAS 24h (HR 0.83 (IC 95% 0.71-0.96)). 
Também quando avaliado segundo o tipo de 
queda noturna se obteve HR 0.15 (IC 95% 
0.33-0.68).

conclusÃo: Tal como observado an-
teriormente pelos autores numa população de 
hipertensos essenciais, também se pode con-
cluir que na hipertensão refratária a MAPA é 
mais discriminativa no género feminino.
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carvalho
(Instituto de Investigação e Formação car-
diovascular, escola superior de tecnologia 
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IntRoDuÇÃo: O objectivo do 
presente trabalho foi avaliar a prevalência de 
HTA em crianças e jovens integrados num 
programa de follow-up anual. 

métoDos: Uma amostra de 1000 
crianças e adolescentes saudáveis (17% do gé-
nero feminino) foram incluídas num estudo 
prospectivo, com avaliação anual da pressão 
arterial (PA). A idade média da amostra foi 
de 12.20 ± 2.98 anos (amplitude: 5-18 anos). 
A PA e a frequência cardíaca (FC) foram 
medidas três vezes após um período de re-
pouso de 10 minutos, na artéria umeral com 
um esfigmomanómetro automático clinica-
mente validado (OMRON 705IT). Recor-
reu-se a braçadeiras ajustadas ao diâmetro 
do braço. O período médio de follow-up 
actual é de 12 meses, com todos os indivíduos 
submetidos a duas avaliações clínicas. 

ResultADos: A PA sistólica e 
diastólica na primeira avaliação foram 
respectivamente de 114.97±10.95mmHg e 
67±8.06mmHg e o IMC 20.29±5.3 kg/m2. 
Na segunda avaliação (aproximadamente 
12 meses depois), os valores médios foram 
de 115.69±10.80mmHg, 67.27±8.68mmHg 
e 20.18±4.7 kg/m2, respectivamente para a 

PAS, PAD e IMC. A prevalência de HTA 
apurada na primeira avaliação foi de 17.5%, 
com 20.8% de PA na categoria Normal-Alta. 
Na segunda avaliação, a prevalência de HTA 
baixou para 15.3%, com 24.3% na categoria 
Normal-Alta. A prevalência final de HTA 
(PA elevada em ambos os momentos) foi de 
9.7%, com 10.9% de PA Normal-Alta. Na 
análise de regressão logística multivariável, 
com ajustamento para a idade e o sexo, o peso 
e os antecedentes familiares de HTA emer-
giram como determinantes fundamentais e 
independentes de HTA. 

conclusÃo: Os resultados prelimi-
nares deste Registo revelaram uma proporção 
importante de crianças e jovens com valores 
tensionais acima do percentil 90, eviden-
ciando uma forte relação da PA com o peso. 
Reforça-se a importância da medições repeti-
das da PA na definição do seu verdadeiro 
perfil tensional. 
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A Velocidade de Onda de Pulso (VOP) é um 
método simples, não invasivo e sensível de 
avaliação da distensibilidade arterial. A rigi-
dez arterial é um parâmetro determinante da 
homeostase e é um predictor de mortalidade 
e morbilidade cardiovascular.

O canal epitelial de sódio localizado no 
nefrónio distal é um dos determinantes 
primários da absorção renal deste ião. Peque-
nas variações polimórficas na região promo-
tora do gene que codifica a sub unidade gama 
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do canal epitelial do sódio no cromossoma 
16p12, SCNN1G G(-173)A, podem aumentar 
a sua actividade e têm sido associadas a HTA e 
consequentemente o aumento da VOP.

obJectivo: Com o presente trabalho 
pretendemos avaliar se os polimorfismos do 
canal epitelial de sódio influenciam os valores 
da VOP e consequentemente a distensibilidade 
arterial numa população portuguesa.

MAteriAl e Métodos: Estudámos 
863 indivíduos (51,3% do sexo masculino, com 
idade média de 49,9±7,6 anos), esta amostra 
foi dividida em quartis consoante o valor 
crescente da VOP, comparamos o primeiro 
quartil (com 250 Indivíduos e idade média de 
47,5±7,2 anos) e VOP≤ 8,8 m/s, com o quarto 
quartil (com 187 indivíduos e idade média de 
52,3±7,1anos) e VOP≥10,9 m/s. Avaliámos 
nestes dois quartis a frequência do polimorfis-
mo do canal epitelial do sódio SCNN1G G 
(-173)A. 

Análise estAtisticA: A análise 
dos dados foi feita através da utilização do 
software estatístico SPSS for Windows versão 
19.0, Chicago, Illinois. 

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, conforme 
adequado. Calculando-se os Odds Ratio e 
intervalos de confiança de 95%. Usou-se como 
limiar de significância o valor de p<0,05.

resultAdos: O polimorfismo mutado 
em homozigotia (GG) do canal epitelial do 
sódio SCNN1G G (-173)A, está associado 
com o aumento da VOP (Odds ratio = 1,50, 
p<0,046).
 
conclusões: De acordo com os re-
sultados apresentados, o polimorfismo GG do 
canal epitelial do sódio SNN1G A (-173) G, 
aumenta o valor da VOP e, como tal, diminui a 
distensibilidade arterial na nossa população.
Os indivíduos portadores deste polimorfismo, 
associado a uma menor capacidade de gestão 
de água e de sal, poderão assim estar em maior 
risco de complicações cardiovasculares, justi-

ficando assim uma prevenção particularmente 
cuidadosa.
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A Hipertensão Arterial (HTA) é um impor-
tante factor de risco de doença cardiovascular 
com prevalência de cerca de 40% da popu-
lação adulta portuguesa. No entanto, não se 
nasce hipertenso, as pessoas vão-se tornando 
hipertensas com a idade e assim, a prevalên-
cia da HTA em Portugal é de algum modo 
semelhante à idade, desde menos de 20 % nos 
jovens a mais de 70% nos idosos. Assim, há di-
ficuldades na valorização dos estudos de casos e 
controlos na hipertensão, já que o controlo com 
determinada idade pode tornar-se caso alguns 
anos depois. Acresce que com a idade e hip-
ertensão pode considerar-se estatisticamente 
“normal” embora biologicamente seja sempre 
patológica. Não se sabe com segurança o que 
faz com que as pessoas se tornem hipertensas. 

obJectivo: Com o presente trabalho 
pretendemos avaliar os factores clínicos ou 
laboratoriais que possam prever o aparecimento 
de HTA numa população portuguesa.

MAteriAl e Métodos: Estudo de 
casos e controlos, sendo os casos 253 indi-
víduos hipertensos com idade <50 anos, e os 
controlos, 331 indivíduos sem HTA com idade 
>50 anos. Avaliámos factores demográficos, 
factores de risco tradicionais, análises bio-
químicas e genéticas incluindo os vários genes 
considerados ligados ao aparecimento de HTA 
(nomes 10 dos genes).
 
Análise estAtisticA: A análise 
dos dados foi feita através da utilização do 
software estatístico SPSS for Windows versão 
19.0, Chicago, Illinois. 

Todas as variáveis contínuas são apresentadas 
pela respectiva mediana (máximo e mínimo) 
Padrão (DP). Para a análise dos dados foram 
utilizados o teste do qui-quadrado / probabili-
dade exacta de Fisher ou teste de t de Student 
para amostras independentes, conforme 
adequado. Para calcular os factores ligados 
de forma independente ao aparecimento de 
HTA usou-se a regressão logística. O limiar de 
significância foi de p<0,05.

resultAdos: De todas as variáveis estu-
dadas, apenas houve diferenças significativas 
na obesidade e nos valores de triglicéridos.

conclusões: De acordo com os resul-
tados apresentados, o factor mais importante 
para o aparecimento da HTA foi a obesidade 
(Odds ratio de 2,63, p<0,0001), seguido dos 
triglicéridos medianas de 130 vs 95 mg/dL 
(p<0,0001).
O presente trabalho destaca os factores 
comportamentais sobre os genéticos na génese 
da HTA e a importância de manter um peso 
adequado, para assim prevenir o aparecimento 
de HTA. 

 variáveis hipertensos 
<=50 anos 

(n=253) 

normoten-
sos >50 anos 

(n=331) 

odds ratio (ic 
95%) 

valor-p 
 

obesidade (%) 99 
(39,1%)

 65 (19,6%)   2,63 (1,79 - 
3,88)

<0,0001

triglicéridos 130,0 (37,0 - 
1098,0)

 95,0 
(30,0 - 387,0)

------------ <0,0001
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Os resultados dos estudos que pretendem 
associar polimorfismos genéticos com a 
hipertensão arterial têm apresentado, muitas 
vezes, resultados contraditórios. Pomos a 
hipótese de que mais do que a influência 
de um polimorfismo genético isolada no 
aparecimento de HTA, será importante 
avaliar o impacto da associação de vários 

polimorfismos pertencentes a mecanismos 
fisiopatológicos distintos.

Com o presente trabalho pretendemos ava-
liar, vários polimorfismos genéticos isolados, 
associação de alteração dos eixos Renina-
angiotensina-aldosterona, dos receptores 
beta adrenérgicos e genes controladores do 
metabolismo do sódio, e sua associação, em 
termos de aparecimento de HTA.

metoDologIA: Estudo de casos e 
controlos incluindo 398 hipertensos (com 
idade média 50,7 ± 9,0 anos sendo 202 
(50,8%) do sexo masculino) e 398 contro-
los sãos não hipertensos (com idade média 
50,1 ± 7,9 anos sendo 187 (47,0%) do sexo 
masculino), emparelhados com os casos em 
termos de idade e sexo. Foram avaliados os 
factores de risco vascular, factores demográfi-
cos e os polimorfismos dos genes SCNN1G 
(AG), ADD1 (GT), ADRB1 (RG), ADRB2 
(AG), CYP11B2 (CT), ECA (ID), AGT235 
(MT), AT1R (AC) e ECA8 (AG). Calcu-
lou-se o odds ratio de cada variante génica, 
sua significância e intervalos de confiança 
de 95%. Posteriormente avaliaram-se os 
odds ratio para o aparecimento de HTA nos 
doentes com variantes consideradas de risco 

no eixo Renina-angiotensina-aldosterona 
(genes CYP11B2 C/T, ECA I/D, AGT235 
235M/T, AT1R A/C  e ECA 8  A/G), dos 
receptores beta adrenérgicos (genes ADRB1 
R/G e ADRB2A/G) e genes controladores 
do metabolismo do sódio (genes SCNN1G 
A/G e ADD1 G/T), e sua associação.

ResultADos: Isoladamente nenhum 
dos polimorfismos levou ao aparecimento de 
HTA (Tabela). Por eixo, igualmente nenhum 
dos eixos previu, com significância estatística, 
o aparecimento de HTA. Quando associadas 
duas alterações levaram ao aparecimento 
de HTA, com excepção da associação de 
alterações do eixo Renina-angiotensina-
aldosterona  e dos receptores beta adrenér-
gicos. O risco da eclosão de HTA é maior e 
mais significativa quando co-existem erros 
nos três eixos metabólicos (Tabela)

conclusões: Este trabalho sugere 
que a hipertensão surge quando há poli-
morfismos genéticos de risco em dois ou 
mais mecanismos diferentes. Assim, explica-
se a falta de concordância nos estudos que 
avaliam mutações génicas isoladas.

Variáveis casos (n=398) controlos (n=398) Valor-p odds Ratio
(Ic 95%)

Valor-p
controladores 

metabolismo sódio 
(cms)

15 (3,8%) 12 (3,0%) 0,348 1,26 (0,55-2,91)
0,557

 Receptores beta 
Adrenérgicos (RbA)

40 (10,1%)

49 (12,3%) 0,148 0,80 (0,50-1,27) 0,311
 sRAA 59 (14,8%) 73 (18,3%)

0,108 0,77 (0,52-1,15) 0,182
cms + RbA 106 (26,6%) 79 (19,8%) 0,014

1,47 (1,04-2,07) 0,023
cms + sRAA 113 (28,4%) 83 (20,9%) 0,008 1,50 (1,07-2,11)

0,014
 RbA + sRAA 193 (48,5%) 181 (45,5%) 0,217 1,13 (0,85-1,51)

0,394
cms + RbA + 

sRAA

79 (19,8%) 48 (12,1%) 0,002 1,81 (1,20-2,72) 0,003
 nenhum 30 (7,5%)

17 (4,3%) 0,035 1,83 (0,95-3,52) 0,051
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A combinação crescente de factores de 
risco de doença cardiovascular (CV), 
incluindo em doentes hipertensos (HT) 
e HT diabéticos (HTD), tem tornado 
mais difícil o controlo da pressão arte-
rial (PA) e do seu perfil aterogénico. 
Fala-se cada vez mais de risco CV 
global e acentua-se a necessidade de 
novos marcadores. Um dos exemplos é o 
renovado papel dado hoje às HDL, e em 
particular à sua “qualidade”. A paraoxo-
nase1 (PON1) está presente nas HDL 
e tem sido indicada como responsável 
pelas suas propriedades antioxidantes e 
antiaterogénicas, mas a validade como 
marcador permanece por elucidar.  
Outros factores devem merecer hoje 
igual atenção. Este estudo clínico preten-
deu elucidar a importância de possíveis 
novos marcadores de risco CV global, 
através da caracterização fenotípica e 
genotípica de vários factores lipídicos, 
metabólicos e inflamatórios.
Foram incluídos Normotensos (NT, 
n=109), HT (n=43) e HTD (n=51). 
Após consentimento informado, foram 
obtidos dados antropométricos, PA, 
e analisados: glicemia, HbA1c e in-
sulina; Total-c, TG, LDL-c, HDL-c, 

LDL-c oxidada e subpopulações de 
HDL-c; actividade da PON1; PCR, 
ácido úrico, TNF-α, adiponectina e 
VEGF, e os seguintes polimorfismos: 
PON1 (192QR, 55LM e -108C), ECA, 
MTHFR (677 e 1298) e rs1333049 e 
TCF7L2. Resultados em médias±epm 
(*=p<0,05).

Os HT apresentavam um perfil infla-
matório e angiogénico, com aumento de 
PCR (0,51±0,27*), TNF-α (1,87±0,53) 
e VEGF (387,65±164,98) e redução 
de adiponectina (10,47±1,16), vs NT 
(PCR: 0,30±0,15; TNF-α: 1,43±0,28; 
VEGF: 290,55±65,44; adiponectina: 
12,99±1,65), e ainda um padrão dis-
lipidémico, com aumento de LDL-
c (135,21±7,80*), LDL-oxidadas 
(73,64±9,43*) e TGs (114,93±13,02*) 
e reduzido de HDL-c (54,21±4,61*), 
vs NT (LDL-c: 115,67±6,19; LDL-
oxidadas: 55,50±4,82; TGs: 76,85±7,24; 
HDL-c: 61,05±3,67). A qualidade 
das HDL estava comprometida, dada 
pelo aumento das HDL-pequenas 
(18,02±3,41%*) e pela redução da 
actividade da PON1 (283,36±37,52), vs 
NT (13,32±1,24% e 303,47±27,84). Foi 
encontrada uma associação entre o poli-
morfismo rs1333049 (CC) e a PAS. Nos 
HTD, constatou-se: elevação de IMC, 
perímetro abdominal, glicemia, HbA1c, 
TGs, LDL-ox, ácido úrico, TNF-α e 
diminuição de adiponectina. Apesar de 
idêntico conteúdo em HDL-c total, as 
fracções pequenas encontravam-se mais 
elevada (27,70±2,03%*), o que se asso-
ciava a uma maior redução da actividade 
da PON1 (210,30±34,70*), indicativo de 
uma menor qualidade das HDL. Nesta 
população, o polimorfismo TCF7L2 
(CT) associava-se a PAS superior. 

Em conclusão, este estudo demonstra 
que a qualidade das HDL (suas fracções 
e actividade PON1), mais do que o seu 
conteúdo total, bem como as LDL-
oxidadas, poderão vir a ser considerados 
possíveis marcadores de risco global em 
doentes HT e HTD. Os mediadores 

do processo inflamatório e angiogé-
nico (adiponectina, TNF-α e VEGF) 
também deverão merecer mais enfoque, 
bem como os polimorfismos rs1333049 
e TCF7L2 para os doentes HT e HTD, 
respectivamente.

Agradecimentos: FCT-SFRH/
BD/65483/2009.
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O valor da tensão arterial (TA) na admis-
são hospitalar de doentes com insuficiência 
cardíaca (IC) tem valor prognóstico em 
doentes com disfunção ventricular esquerda; 
o seu papel na IC com fracção de ejecção 
(FE) preservada ainda é desconhecido. Este 
trabalho tem como objectivo determinar a 
relação entre tensão arterial média (TAM) e 
o impacto prognóstico intrahospitalar e até 
aos 12 meses pós-alta hospitalar devido a 
internamento por IC e FE preservada.

Estudo prospectivo iniciado em Abril de 
2009,  de 600 doentes (D) admitidos numa 
enfermaria de Cardiologia por IC de dife-
rentes etiologias; foram excluídos os D com 
FEVE < 50%, pelo que foram incluídos 309 
D (64,4% mulheres). Foram subdivididos em 
2 grupos (G) de acordo com a TAM: GA, 
com TAM <95mmHg (n=142) e GB com 
TAM≥ 95mmHg (n=167), com compara-
ção de características clínicas, analíticas e 
ecocardiográficas (ECOTT). Efectuado 
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seguimento clínico para determinação do 
endpoint composto definido por morte 
ou re-internamento por IC aos 3, 6 e 
12meses pós-alta. Análise estatística com 
SPSS. 

Idade média de ambos os G em anos: 
GA – 80.2±8,0, GB – 78.8±8.4. Dis-
tribuição de género feminino: GA – 
60.4%, GB – 67.6%. Nos antecedentes 
pessoais verifica-se maior prevalência de 
HTA e de cardiopatia isquémica em GB 
(GA vs GB: 57.6% vs 79.6%, p<0,001; 
GA vs GB: 5.0% vs 12.4%, p=0,03, 
respectivamente). Na medicação habitual 
há maior utilização de diuréticos de ansa 
(p<0,001) e espironolactona (p<0,001) 
em GA, enquanto que GB tem maior 
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INtRoDuÇão: A estenose aórtica 
(EA) apesar de ser a patologia valvular(V) 
mais frequente, não tem etiologia  identifi-
cada. 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 maioritari-
amente do sexo masculino, enquanto os com 
EAM eram essencialmente 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 su-
perior 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 estu-
dada 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.

Dia Mundial da
Hipertensão

17 de maio de 2012

9.ª Summer School

21 a 27 de setembro de 2013 Summer School da 
Sociedade Europeia 
de Hipertensão

Pela primeira 
vez em Portugal, 
no Hotel Solverde, 
em Espinho 

Healthy Lifestyle, Healthy Blood Pressure

    13 a 16 de setembro de 2012. Local: Curia, Anadia (Aveiro) 

da Sociedade Portuguesa de Hipertensão
Inscrições e mais informações: summerschool2012.sphta@gmail.com

Fotografia de fundo: Agostinho Monteiro
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Estamos na Internet
Não deixe de nos visitar em: www.sphta.org.pt
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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

30 julHo / agosto 2012
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