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EDITORIAL
No presente número da nossa Revista é publi-

cado um interessante estudo de A. Costa e colab. 
da Escola Superior de Saúde de Portalegre  que 

confirma, numa pequena amostra de mulheres 
com idade entre 35 e 40 anos com excesso de 

peso um risco acrescido de hipertensão arterial 
de 1,75 vezes relativamente a mulheres com peso 

adequado. Também importante é o artigo da 
Vanessa Xavier e colabs. que faz numa revisão 

completíssima sobre síndrome de apneia obstru-
tiva do sono e seu tratamento destacando o papel 
que o Médico de Família poderá e deverá ter no 

seguimento destes doentes.
No excelente artigo de opinião sobre o consumo 
excessivo de sal,  Jorge Polónia, com a sua vasta 
experiência sobre o assunto, depois de chamar a 

atenção para a importância da forma rigorosa de 
determinação do consumo de sal, debruça-se so-
bre o risco que advém deste consumo excessivo e 
patogenia das alterações por ele induzidas, sobre 
os vários estudos que demonstram este aumento 

do risco e a diminuição com a restrição salina, 
terminando com os dados relativos a Portugal e 

estratégias para concretizar a redução da ingestão 
de sal. 

Continua a publicação dos resumos das comuni-
cações do 6º Congresso Português de Hiperten-

são e chama-se a atenção na página 24 para a 
publicação do livro da nossa Sociedade intitulado 

“Hipertensão Arterial – noções práticas de 
clínica e terapêutica”.

Braz Nogueira
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6. Braun-Menendez E, Fasciolo JC, 
Leloir LF, Munoz JM. La sustan-
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Overweight, hypertensiOn in 
wOmen Of wOrking age
- a case-cOntrOl study

costa, a.; cordeiro, r.; marques, p.
escola superior de saúde de portalegre – insti-
tuto politécnico de portalegre

Resumo
o excesso de peso e a obesidade têm associada a 
conotação de constituir um problema de saúde 
pública emergente. A literatura sugere uma 
associação entre o excesso de peso e a obesidade 
e diferentes fatores, nomeadamente a tensão 
arterial elevada (hipertensão arterial). 
Para o presente projeto é considerado que 
excesso de peso corresponde a valores do Índice 
de massa Corporal entre 25 e 29,9 Kg/m2 e 
obesidade corresponde a valores do Índice de 
massa Corporal igual ou superior a 30 Kg/m2 
(DGs, 2010).
o estudo tem como finalidade estimar a força de 
associação de um indicador de excesso de peso 
e de obesidade, o Índice de massa Corporal, 
com a prevalência de hipertensão arterial (HTA) 
comparando um grupo de casos com um grupo 
controlos. o presente estudo é observacional, 
analítico, do tipo caso-controlo. 
A população participante é residente no con-
celho de Portalegre; do sexo feminino; com idade 
entre os 25 e os 45 anos; os casos são mulheres 
em excesso de peso; os controlos serão mulheres 
com peso adequado. A amostra incluiu 40 casos 
e 80 controlos.
os resultados sugerem que a prevalência de va-
lores de tensão arterial superiores a 140 mmHg 
ou 90 mmHg no grupo caso é de 20% e no 
grupo controlo é de 12,5%.
Nenhuma destas mulheres tinha diagnóstico 
médico de hipertensão arterial.
o estudo sugere que as mulheres residentes no 
concelho com idade entre os 25 e os 45 anos, sem 
diagnóstico de hipertensão arterial, com excesso 

de peso apresentam 1.75 vezes mais probabilidade 
de apresentar valores de tensão arterial elevados que 
as mulheres sem excesso de peso. Reforçando a ne-
cessidade de atuação ao nível da monitorização das 
pessoas que apresentem excesso de peso, assim como 
intervenções preventivas nas populações jovens com 
vista à adoção de estilos de vida saudáveis.   

abstract
Overweight and obesity are associated with the 
connotation of a public health emerging problem. 
The literature suggests an association between 
overweight and obesity and different factors, 
including hypertension.
for this project it is considered that overweight 
corresponds to values of body mass index between 
25 and 29.9 kg/m2 and obesity corresponds to 
values of body mass index greater than 30 kg/m2 
(dgs, 2010).
The study aims to estimate the strength of 
association of an indicator of overweight and 
obesity, body mass index, with the prevalence 
of hypertension between a cases group of and a 
control group. This is an observational, analytical, 
case-control.
The participating population is resident in the 
district of portalegre, female, aged between 25 and 
45 years, the cases are in women as overweight, the 
controls are normal weight women. The sample 
included 40 cases and 80 controls.
The results suggest that the prevalence of blood 
pressure values above 140 mmhg systolic or 90 
mmhg diastolic in the case group is 20% and in 
the control group is 12.5%. none of these women 
had physician-diagnosed hypertension.
The study suggests that women residing in the 
county aged 25 to 45 years without diagnosis of 
hypertension, overweight have 1.75 times more 
likely to have high blood pressure values than 
women without overweight.
The study may reinforce the need for action for 
monitoring overweight people, and preventive 
interventions, especially in young populations, in 
way to adopt healthy lifestyles.

intrOduçãO
A literatura sugere uma associação entre o excesso de 
peso e a obesidade e diferentes fatores, nomeadamente 
a tensão arterial elevada (hipertensão arterial). 
este estudo pretende confirmar algumas das referidas 
associações na população feminina em idade ativa, 
residente em Portalegre.
o excesso de peso e a obesidade têm associada a 
conotação de constituir um problema de saúde pública 
emergente relacionado com um risco acrescido de 
desenvolvimento de várias doenças. A hipertensão 
arterial é uma das enunciadas, tal como a diabetes 
mellitus tipo 2, a doença cardíaca, o acidente vascular 
cerebral, entre outras (eckersley, 2001; Dobbelsteyn et 
al 2001, sassi, 2010). 
A organização mundial da saúde (WHo, 2008) 
estima que em 2010, na europa, 150 milhões de 
adultos eram obesos, representando 20% da população 
mundial.
em Portugal, os resultados dos dois últimos In-
quéritos Nacionais de saúde (INs1998/1999 e INs 
2005/2006), revelam que a prevalência de pessoas 
obesas aumentou em 3,2 % nos sete anos que os 
separam 12,0% (1999) e 15,2% (2005) para pessoas 
com idade superior ou igual a 18 anos). A distribuição 
no que se refere à idade apresenta uma tendência 
crescente para ambos os sexos, contudo a prevalência 
da obesidade nas mulheres (16,0%) era superior à dos 
homens (14,3%).
As doenças cardiovasculares são apontadas como a 
principal causa de morte em Portugal e responsáveis 
por uma grande parte dos internamentos hospitalares. 
Por sua vez, a Hipertensão Arterial é considerada 
como uma doença associada ao quadro descrito, suger-
indo uma prevalência acentuada na população, e uma 
situação que não se encontra controlada (DGs, 2003). 
Na medida em que a obesidade se encontra relacio-
nada com uma elevada probabilidade de desenvolvi-
mento de outras doenças crónicas, e a custos de saúde 
elevados. 
Apesar do tempo estimado entre a instalação da 
obesidade e os problemas de saúde daí decorrentes, a 
confirmação do aumento da prevalência da obesidade 
na última década permite antever custos de saúde 
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acrescidos, estimando-se a duplicação dos custos da 
saúde por obesidade e pelas suas consequências em 
2025 (Foresight, 2007).
O Índice de Massa Corporal (IMC) é considerado 
uma das medidas antropométricas mais utiliza-
das na avaliação do excesso de peso, que por sua 
vez possibilita a identificação de uma associação 
significativa com a hipertensão arterial, indepen-
dentemente da raça e da condição socioeconómica 
das pessoas avaliadas.
Doll et al (2002) revelam, que da análise efetuada, é 
sugerido que a prevalência de Hipertensão Arterial 
tende a acompanhar o avançar da idade (Cox et al, 
1997; Doll et al, 2002; Kroke et al, 1998).
Por outro lado, a saúde da mulher pode ser entendi-
da com uma sendo detentora de uma especificidade 
própria não apenas pela capacidade reprodutora, 
mas também por outros fatores que lhe são próprios 
podendo condicionar o seu estado de saúde, como 
as condições sociais, culturais e até económicas. 
A pobreza é tendencialmente maior nas mulheres 
decorrente das questões culturais e sociais, as mu-
lheres apresentam maior taxa de desemprego (9,9% 
nas mulheres e 6,6% nos homens), encontram-se 
em menor proporção nos quadros superiores no 
contexto profissional e consequentemente obtêm 
remunerações inferiores (INE, 2008). 
O contexto de pobreza é habitualmente acompa-
nhado por maus hábitos de higiene, por condições 
habitacionais e alimentares deficientes, reunindo 
as condições promotoras à maior probabilidade de 
doenças, o que acrescenta dificuldades à saúde da 
mulher, uma vez que, a pobreza também condiciona 
o acesso à saúde e a tratamentos (WHO, 2003). 
A obesidade por sua vez, também apresenta um 
vínculo relevante com a situação de pobreza, 
caracteriza-se por ser mais frequente entre pessoas 
em situação social e económica desfavorecida, com 
especial relevância nas mulheres (Sassi, et al., 2009). 
Esta consideração assume ainda maior expressão 
num contexto económico que se assume, publica-
mente e oficialmente, preocupante.
De acordo com os resultados obtidos através da 
aplicação do Inquérito Nacional de Saúde (INS) 
(1999/2006), nos últimos sete anos verificou-se o 
aumento do consumo de tabaco nas mulheres em 
todos os grupos abaixo dos 65 anos, com especial 
relevância no aumento relativo de mulheres que 
referiram ser fumadoras com hábitos diários (34%) 
comparativamente aos homens (0,8%).  
Na análise do mesmo período temporal, verifi-

cou-se um aumento da proporção de mulheres 
que referiram consumir pelo menos uma bebida 
alcoólica nos últimos 12 meses, apesar de o aumento 
referido se registar em ambos os sexos, os valores 
revelam um aumento relativo mais acentuado para 
as mulheres. Relativamente ao excesso de peso 
regista-se como sendo superior nos homens, no 
entanto, a obesidade assume maior expressão nas 
mulheres (INS, 2009). Sendo que, a presença de 
obesidade representa um fator de risco superior, ao 
desenvolvimento das doenças, que o excesso de peso 
(OECD, 2010). 
Ao analisar o perfil da Europa no que concerne à 
obesidade na população adulta, verifica-se que dos 
27 países, 14 registam prevalência de obesidade 
superior nas mulheres (WHO, 2008).

Metodologia
O estudo tinha como finalidade estimar a força de 
associação de um indicador de excesso de peso e 
de obesidade, o Índice de Massa Corporal, com a 
prevalência de hipertensão arterial (HTA) e outros 
fatores, comparando um grupo de casos com um 
grupo de controlos. O presente estudo é observacio-
nal, analítico, do tipo caso-controlo. Na determina-
ção do Índice de Massa Corporal e da Hipertensão 
Arterial foram utilizados os padrões considerados 
pela Direcção-Geral da Saúde expostos nas 
circulares normativas, assim foi considerado que 
excesso de peso corresponde a valores do Índice de 
Massa Corporal entre 25 e 29,9 Kg/m2 e obesidade 
corresponde a valores do Índice de Massa Corporal 
igual ou superior a 30 Kg/m2 e que valores de tensão 
arterial sistólica iguais ou superiores a 140mg/dl ou 
de tensão arterial diastólica iguais ou superiores a 
90 mg/dl seriam sugestivos de hipertensão arterial 
levando ao seguimento da respetiva confirmação de 
acordo com o exposto na circular normativa (DGS, 
2010, 2011).
A população participante é residente no concelho de 

Portalegre; do sexo feminino; com idade entre os 25 
e os 45 anos; os casos são mulheres em excesso de 
peso; os controlos são mulheres com peso adequado. 
A amostra incluiu 40 casos e 80 controlos. Nenhum 
dos casos ou controlos tinha diagnóstico médico de 
hipertensão arterial. A recolha de dados decorreu 
entre Abril e Maio de 2011.

discussão de Resultados
A média de idades da população situa-se nos 32,3 
anos com desvio padrão de 6,68.

 

Os resultados sugerem uma população que na sua 
maioria refere ter cuidados com a alimentação, no 
entanto a proporção da população que refere não ter 
cuidados revela-se acentuada por se traduzir num 
terço da população estudada. Na análise compara-
tiva entre o grupo caso e o grupo controlo não se 
verificam diferenças estatisticamente significativas 
no que concerne aos cuidados com a alimentação.

7seteMbRo/outubRo   2012

Gráfico 1 – Distribuição da população total por referência  

a cuidados com a alimentação 

Gráfico 2 – Distribuição da população total por perceção global de saúde 
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os resultados expressos no gráfico 2 revelam-se 
surpreendentes quando analisados à luz dos resultados 
do Inquérito Nacional de saúde da região Alentejo, 
em que a perceção do estado de saúde da população 
é menos favorável. os resultados não são passíveis de 
comparação por motivos de ordem metodológica, 
ainda assim, a população que refere uma perceção 
superior ao nível satisfatório destaca a grande maioria 
da população inquirida. Acresce dizer que não se 
registaram diferenças estatisticamente significativas 
no grupo caso e no grupo controlo relativamente 
à perceção global de saúde, no entanto, na análise 
por nível de perceção, as duas referências negativas 
relativas à variável em análise verificaram-se no grupo 
com excesso de peso com valores de tensão arterial 
elevados.
Constata-se pela observação do gráfico 3 que quase 
a totalidade da população procurou um médico por 
motivo de consulta no último ano, sendo que não se 
verificam diferenças no grupo caso em comparação 
com o grupo controlo.
observa-se que a grande maioria avaliou a tensão 
arterial há menos de 6 meses. o que em associação 
com a informação constante nos gráficos anteriores é 
sugestivo de uma população que acede com frequên-
cia a algum profissional de saúde, demostrando 

preocupação com a sua saúde. Na análise dos dois 
grupos não se identificam diferenças na regularidade 
da avaliação da tensão arterial.
os resultados obtidos corroboram o esperado, na 
medida dos resultados obtidos no último Inquérito 
Nacional de saúde (2005/2006), que registaram um 
aumento do consumo de tabaco nas mulheres em 
todos os grupos abaixo dos 65 anos e que concreta-
mente registou uma prevalência de consumo diário 
de 19% nas mulheres com idades entre os 25 e os 44 
anos. É ainda de referir que os grupos não apresentam 
diferenças na distribuição dos hábitos tabágicos. 
os resultados sugerem que a prevalência de valores 
de tensão arterial superiores a 140 mmHg ou 90 
mmHg no grupo caso é de 20% e no grupo controlo 
é de 12,5%.
o estudo sugere que as mulheres residentes no 
concelho com idade entre os 25 e os 45 anos, sem 
diagnóstico de hipertensão arterial, com excesso 
de peso apresentam 1.75 vezes mais probabilidade 
de apresentar valores de tensão arterial elevados 
que as mulheres sem excesso de peso. este valor é 
consistente com os resultados obtidos por Peter, et al 
(2002). Poderá dizer-se, com uma confiança de 95%, 
que a probabilidade de apresentar valores de tensão 
arterial elevada, é superior nas mulheres com excesso 
peso e estará situado, de acordo com o intervalo de 
confiança, entre 1,16 e 28,84.
A literatura refere que o Índice de massa Corporal e a 
Hipertensão Arterial estão diretamente relacionados, 
no sentido em que o aumento do Índice de massa 

Corporal tem associado o aumento da prevalência 
de hipertensão arterial, independentemente do sexo 
(NHANes, 2000). 
A Direcção Geral da saúde refere que a presença de 
obesidade com valores de Índice de massa Corporal 
igual ou superior a 30 Kg/m2 tem associado um 
aumento da prevalência de Hipertensão Arterial e de 
doença cardiovascular (DGs, 2004), o mesmo é cor-
roborado por outros autores (o’Rorke & Richardson, 
2001; mulrow et al, 2000).

cOnclusãO
o estudo realizado permite aferir a possibilidade de 
risco acrescido de hipertensão arterial nas mulheres 
com excesso de pesco, no entanto, os resultados 
do estudo são sugestivos da necessidade de maior 
investigação, no sentido de uma população amostral 
de maior dimensão com a possibilidade de associação 
a outros determinantes.
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Gráfico 3 – Distribuição da população por referência a consulta médica no último ano 

Gráfico 4 – Distribuição da população por referência à última avaliação da 
tensão arterial 

Gráfico 5 – Distribuição da população por referência a hábitos tabágicos 

Gráfico 6 – Distribuição percentual da população por valores de tensão arterial no grupo caso e no grupo controlo
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Porque comemos sal em 
quantidades que não ne-
cessitamos
As referências a possíveis danos da ingestão de 
sal são tão antigas quanto 2000 anos de Cristo, 
quando Huang Ti no famoso livro chinês “Yellow 
Emperor” assinalava a associação do “pulso duro” 
(i.e aumento da pressão sanguínea) com o excesso 
de ingestão de sal. Os povos do Paleolítico, para 
além de uma dieta rica em vegetais e pobre em 
gorduras, ingeriam muito pouco sal (1,9 g/dia) e 
muito potássio (11g/dia).
O sal era uma raridade, sobretudo em áreas 
continentais para além de 80 Km da orla marítima 
sendo comercializado como preciosidade e usado 
como moeda de troca. Os soldados de Roma 
recebiam a sua remuneração mensal e os prémios 
em sal, pelo que o termo “salário” tem origem 
nesse costume. A fixação das populações, a sua 
aculturação e o fim do nomadismo condicionou 
a necessidade de conservação dos alimentos pelo 
que o uso do sal como preservante levou à sua 
integração e difusão na cadeia alimentar. Este 
facto foi particularmente relevante em países 
quentes (ex mediterrâneos) em que a chegada 
das tecnologias de refrigeração foi mais tardia. 
Acresce que o prazer gustativo desencadeado pelo 
sal e o seu componente gratificante (libertação de 
dopamina e endorfinas no sistema nervoso central) 
condicionou a sua aceitação e a sua popularidade 
na confecção dos alimentos. O problema é que o 
nosso rim não se adaptou a esta mudança i.e. a este
aumento da ingestão de sal1. De facto, o rim dos 
mamíferos terá sido “feito” para conservar e reter 
sódio e para excretar potássio como forma de 
enfrentar a escassez de sal de uma dieta desejável 
de 1 g sal/dia2. Perante o aumento actual da
oferta salina, o rim ao longo de 1 milhão de anos 
não alterou a função para que foi criado i.e. “reter 

sal” e daí o excesso de sal que passou para o nosso 
organismo.
Portanto o prazer e hábitos errados resultaram na 
ingestão quase compulsiva de sal.

riscos Para a saúde da ex-
cessiva ingestão de sal
Actualmente ainda é possível encontrar grupos 
étnicos, (ex índios Yonomamo, tribos dos 
Camarões e da Nigéria) em que persistem hábitos
alimentares do tipo “Paleolítico” com ingestão 
de sal < 1g/d3-5. Estes povos têm pressões baixas 
que não aumentam com a idade e não sofrem 
de doenças cardiovasculares. Contudo, quando 
migram para zonas urbanas com alimentação tipo
“industrializado” assiste-se a uma elevação 
da pressão arterial e à ocorrência de doença 
cardiovascular.
A forma mais rigorosa de determinação do 
consumo de sal baseia-se na determinação da 
excreção urinária de sódio na urina de 24h, amostra 
esta validada através da creatinúria (Quadro 1). 
Vários estudos 6,7 mostram que o excesso da

ingestão de sal (sobretudo se superior a 9 g/dia, 
Figura 1) está associado a nível cardiovascular 
um risco aumentado de eventos (principalmente 
acidente vascular cerebral 6-9 – ver figura 2), a 
elevação da pressão arterial (figura 310) e a lesão dos 
órgãos alvo (hipertrofia ventricular, albuminúria, 
insuficiência cardíaca, doença renal)11,12. Este facto 
assume particular importância em Portugal pois 
como é sabido a doença cardiovascular é a principal 
causa de morte e, no nosso País (diferentemente 
de outros países europeus), a mortalidade por AVC 
é dupla da doença coronária13,14. Vários estudos 
experimentais mostram que o excesso de consumo 
de sal provoca a nível do SNC inflamação e stress 
oxidativo, aumento da fibrose e apoptose celular15. 
O sal ingerido em excesso é ainda tóxico sobre 
outros aparelhos e sistemas estando associado 
a aumento do risco de cancro gástrico (figura 
412,16) e a aumento da virulência do H Pilory, de 
desmineralização óssea, de desenvolvimento de 
cálculos renais de oxalato de cálcio e osteoporose, 
e de incremento do risco de asma e de episódios 
vertiginosos do tipo da doença de Meniere1,11.  
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consumo excessivo de sal. 
riscos de uma toxicodePendência 

e formas de a combater.
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Em vários estudos o efeito tóxico do sal a nível 
cardio e cérebro vascular parece ser não totalmente 
explicado pela elevação da pressão arterial17,18

(figura 517). É sabido que a vulnerabilidade 
individual ao excesso de ingestão de sal não é igual 
em todos os indivíduos. De um ponto da vista 
tensional, os mais susceptíveis são os indivíduos 
designados como sensíveis ao sal cuja prevalência 
é maior nos indivíduos idosos vs jovens, em 
indivíduos obesos e indivíduos de raça negra. Por 
exemplo como mostra a figura 6, os indivíduos 
com síndroma metabólica são também mais 
sensíveis ao sal que os indivíduos de idêntica idade 
e género sem os critérios desta síndroma (figura 
919).
Para além disso há provas que a redução do 
consumo de sal se associa a redução de doença 
cardiovascular e da mortalidade20. Assim, a 
redução da ingestão de sal de 2-3 g/dia (2011 – 
Cochrane20,21) associa-se a redução da pressão 
arterial sistólica de 1.1 mm Hg (normotensos) e 
de 4.1 mm Hg (hipertensos) a redução de 29% 
de eventos cardiovasculares (normotensos) e a 
redução de 31% de mortalidade cardiovascular 
(hipertensos), estimando-se com esta medida 9, e 
em indivíduos maiores de 35 anos, uma redução 
anual de acidentes cerebrovasculares de 5-16% 
e da mortalidade total de 3-13%. Estimativas 
americanas permitem calcular que a redução da 
ingestão de sal de 6g/dia associar-se-ia a redução 
dos AVC de 24% e de eventos coronários de 
18% 1,11,22. Na Finlândia a redução de 6 g sal /d 
de 1977 a 2002 associou-se a redução dos AVC 
e da mortalidade CV de 60%.23 Em Portugal, 
utilizando a mesma fórmula de cálculo, esta 
medida permitiria salvar cerca de 6000 vidas 
ano. Tendo em conta estes dados a OMS 
recomenda nos adultos uma ingestão sal <5,8 g/
dia e nas crianças menores que 6 anos < 3g sal /
dia, limites genericamente partilhados por várias 
orientações24.
Ao contrário do sódio, a suplementação alimentar 
de potássio tem sido associada a importante efeito 
protector cardiovascular. As necessidades diárias
em potássio de um adulto rondam os 4,7 g. 
A ingestão suplementar de 1g de potássio/dia 
tem sido associada a uma redução de risco de 
AVC de 11% e a uma redução de 5/3 mm Hg 
da pressão arterial25 pelo que esta medida vem 
já sendo aconselhada em diversas orientações 
internacionais.
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Ingestão salIna elevada em 
Portugal.
O único método validado para determinação do 
consumo diário de sal baseia-se no doseamento de 
sódio na urina de 24h com controlo da qualidade 
da colheita através da creatinúria. Com esta 
metodologia foi-nos possível6 identificar numa
amostra da população portuguesa um consumo 
médio de sal de 12 g/dia (vs 10.1 g/d em Espanha, 
8,9 g/d no RU, 7,8 g/d na Dinamarca, Figura 
1). Os mesmos 12 g/d foram observados mais 
recentemente em doentes seguidos na nossa 

consulta hospitalar, verificando-se uma significativa 
correlação entre consumo de sal e IMC e pressão 
arterial sistólica ambulatória de 24 horas (Figuras 6 
e 7). Como já foi referido, uma fracção importante 
do excesso de mortalidade por AVC e cancro 
gástrico observado em Portugal pode ser explicada 
por este excesso de ingestão de sal, verificando-se 
ainda que este excesso de consumo de sal “cai” na 
linha de regressão que relaciona a mortalidade 
por AVC ou cancro gástrico e consumo de 
sal6-8. Quando procedemos à análise dos padrões 
alimentares de um subgrupo dessa população de 

doentes26 foi possível verificar que alguns alimentos 
(pão, enchidos, queijos, produtos de charcutaria) 
contribuem maioritariamente para este elevado 
consumo de sal. Este foi um de dois estudos que 
fundamentou a legislação de restrição do conteúdo 
de sal no pão aprovada em 2009 pelo Parlamento 
Português. Porém, nesse estudo26 também a adição 
de sal na confecção ou na mesa
assumiu elevada importância, pois parece ter 
contribuído em cerca de 30% para a ingestão total 
diária de sal (em Inglaterra é de cerca de 15%, - 27).
Assim, para conseguirmos reverter este cenário de 
excesso de sal, a estratégia de redução da ingestão 
do sal deverá passar: a) pela opção preferencial 
por alimentos com menor teor intrínseco de sal 
e, b) pela redução da adição de sal na cozinha e à 
mesa. Um outro argumento a favor da necessidade 
de restringir a ingestão de sal é o conhecimentos 
de que uma ingestão de sal da ordem dos 12g/d 
tem como consequência imediata a redução 
significativa ou mesmo anulação do efeito de 
medicamentos anti-hipertensores como os 
bloqueadores beta e os moduladores do sistema 
renina-angiotensina, contribuindo para o insucesso 
da terapêutica no controlo da hipertensão arterial.

Porque é tão dIfícIl re-
duzIr o consumo de sal e 
como Poderemos ajudar a 
reverter este Padrão
É sobejamente reconhecida a dificuldade em 
alterar os hábitos e as tradições alimentares por 
razões económicas, sócio-culturais e relutância em
abdicar do prazer gustativo e das sensações 
agradáveis ligadas ao paladar.
Costuma dizer-se que alterar os padrões 
alimentares é mais difícil que mudar de clube ou 
de religião. Então, o caminho para a desejável e 
necessária redução da ingestão salina deverá passar: 
a) não só pelas pressões sobre os produtores
alimentares exigindo a redução do conteúdo de sal 
dos alimentos préconfecionados, mas também b) 
pela redução da adição de sal aos alimentos a
começar na nossa cozinha, na sopa e na mesa das 
nossas casas ou cantinas. Sabendo-se que a recusa 
em aderir à restrição da ingestão de sal tem como 
causa a alteração do sabor dos alimentos a ela 
associada, será certamente bem-vindo qualquer 
substituto do sal das cozinhas que, sendo saudável, 
permita manter o sabor dos alimentos sem veicular 
o elemento nocivo do sal isto é o sódio. De facto
se o sabor i.e. o paladar não for significativamente 
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alterado, é mais fácil conseguir dos doentes e dos 
indivíduos são a adesão necessária a um regime 
alimentar mais saudável sem prejuízo da qualidade 
de vida e bem-estar gastronómico.
Na estratégia para alcançar este desideratum 
assinala-se que foi recentemente disponibilizado no 
mercado nacional (vendido somente em farmácias), 
um outro “sal”, não de cloreto de sódio, mas sim 
um “sal de potássio” que utilizado em substituição 
do sal (cloreto de sódio) permite transmitir aos 
alimentos um sabor muito próximo do obtido com 
o sal das cozinhas e assim consubstanciar uma 
alternativa mais saudável e igualmente satisfatória 
ao paladar no tempero dos alimentos. A grande 
vantagem é a ausência total neste produto do ião 
sódio (cujos riscos foram atrás referidos) e a sua 
substituição pelo ião potássio (cujos potenciais 
benefícios foram também já assinalados).
A quantidade de potássio presente em cada 100 
g do produto (cerca de 47 g) permite, mediante 

o seu uso adequado, contribuir para satisfazer 
as necessidades nutricionais recomendadas de 
potássio, evitar os inconvenientes do sal (cloreto de 
sódio) e acrescentar os benefícios decorrentes do 
uso moderado de potássio. 
Como acontece com todas as formas de 
suplementação oral de potássio (veiculada quer em 
comprimidos, alimentos ou suplementos) devem 
ser tidas em conta as habituais contra-indicações 
como o caso de insuficiência renal grave e as 
precauções em doentes medicados com diuréticos 
poupadores de potássio ou moduladores do eixo 
renina-angiotensina-aldosterona.
Tendo em conta o excessivo consumo de sal em 
Portugal e às doenças que lhe estão associadas, 
serão sempre bem-vindas todas as contribuições 
que ajudem a combater este flagelo. Neste contexto, 
este novo produto poderá assumir-se como um 
importante auxílio no combate ao excesso de 
ingestão de sal, permitindo reduzir o seu aporte 

conservando a satisfação do paladar e deste modo 
facilitando a adesão dos indivíduos a um desejável 
regime de restrição salina.
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RESUMO
Introdução: Actualmente a Pressão Positiva 
Contínua das Vias Aéreas (CPAP) é consi-
derada como tratamento de primeira linha no 
Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono mo-
derado a severo. A confirmação do diagnóstico 
e o seguimento destes doentes é, actualmente, 
realizada na consulta hospitalar. Contudo, aten-
dendo à elevada prevalência deste distúrbio e ao 
elevado tempo de espera para primeira consulta, 
prevê-se que no futuro os Cuidados de Saúde 
Primários (CSP) se tornem mais interventivos 
para ajudar a dar resposta a este problema.
Objectivos: Definir os parâmetros que devem 
ser avaliados em CSP no seguimento a longo 
prazo, isto é, após o doente estar estabilizado e 
adaptado ao CPAP e ter tido alta da consulta 
hospitalar.
Métodos: Revisão bibliográfica com pesquisa de 
artigos na pubmed e em revistas de Medicina 
Geral e Familiar e Pneumologia. O período de 
pesquisa decorreu entre Outubro e Dezembro 
de 2010 e foram seleccionados os artigos relati-
vos aos últimos dez anos (2000-2010).
Resultados: Os parâmetros que devem ser 
avaliados por rotina são a clínica (avaliação da 
sonolência, efeitos secundários, variações de 

peso, comorbilidades), o relatório do CPAP 
(índice apneia/hipopneia, adesão ao tratamento, 
fugas de ar, pressões de ar) e equipamento de 
CPAP.
Conclusões: O médico de família encontra-se 
numa posição privilegiada para seguir estes 
doentes, no entanto é necessário promover 
a sua formação, o diálogo com os centros de 
referência e com as empresas que fornecem o 
equipamento.

PALAVRAS-CHAVE: Síndrome da 
Apneia Obstrutiva do Sono, Pressão Positiva 
Contínua das Vias Aéreas, Monitorização do 
Tratamento, Cuidados de Saúde Primários

ABSTRACT:
Introduction: Pressure Continuous Positive 
Airway (CPAP) is the first-line treatment for 
moderate to severe Obstructive Sleep Apnoea 
Syndrome. The diagnosis, confirmation and 
monitoring of these patients is performed in 
hospital. However, considering the high preva-
lence of this disorder and the high waiting time 
for first appointment, it is expected that in future 
the Primary Health Care (PHC) will become 
more interventionist in the management of this 
patients.
Objectives: To define the parameters that should 
be evaluated in PHC in long-termcare, after the 
patient have been established satisfactorily to 
CPAP and have been discharged from hospital.
Methods: A literature review in pubmed, family 
medicine and pulmonary medicine publications. 
The survey period ran from October to Decem-
ber 2010 and the articles were selected for the 
last ten years (2000-2010).
Results: The parameters that should be periodic 
review are: symptoms control (slepiness evalu-
ation, side effects, weight changes, comorbidi-
ties), the CPAP report (apnea / hypopnea index, 
compliance, air leaks, air pressure) and CPAP 
equipment (interface, headgear, filters).

KEYWORDS: “Sleep Apnea, Obstructive”, 

“Continuous Positive Airway Pressure”, “Airway 
Management”, “Primary Heath Care”

INTRODUÇÃO
O Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono 
(SAOS) é um distúrbio médico prevalente, que 
se estima que atinja cerca de 5% da população 
geral, mas poderá estar subdiagnosticado.[1, 2] 
A incidência aumenta com a idade e é maior 
no sexo masculino com uma razão de 2-3:1. 
No sexo feminino é mais frequente após a 
menopausa.[2]

Este síndrome caracteriza-se pelo colapso total 
(apneia) ou parcial (hipopneia) da via aérea, 
causando despertares frequentes decorrentes 
do aumento do esforço respiratório e/ou 
hipoxemia. As paragens frequentes durante o 
sono tornam-no pouco reparador, originando 
sonolência diurna excessiva e irritabilidade. [3, 4]

Estudos demonstram que o principal factor 
predisponente é a obesidade, e que o SAOS se 
encontra associado múltiplas comorbilidades, 
tais como, doença cardiovascular e cerebrovas-
cular, diabetes, disfunção cognitiva, alterações da 
aprendizagem, alterações do humor e depressão. 
[1, 3-5] Os doentes com SAOS moderado a grave 
têm maior risco global de morte, decorrente 
das comorbilidades associadas e da sonolência 
diurna que predispõe à ocorrência de acidentes. 
[4, 6-8] Deste modo, o SAOS ao causar sonolência 
diurna e ao promover a ocorrência de doen-
ças, constitui um factor risco independente 
para mortalidade que diminui francamente a 
qualidade de vida dos doentes e apresenta um 
impacto sócio-económico significativo.[5, 9]

Actualmente, o tratamento com Pressão 
Positiva Contínua das Vias Aéreas (CPAP) está 
recomendado como tratamento de primeira 
linha no SAOS moderado a grave. [10] Este 
tratamento não é curativo, mas os estudos têm 
demonstrado uma relação custo-benefício 
muito favorável, quando usado regularmente, 
diminui o índice de apneias/hipopneias, melho-
ra a qualidade do sono e reduz a sonolência di-
urna. Estes efeitos traduzem-se na melhoria das 
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funções cognitivas, da percepção de qualidade 
de vida, energia e vitalidade. [10-12]

PAPEL DOS CUIDADOS DE SAÚDE 
PRIMÁRIOS
O Médico de Família deve estar consciente 
desta entidade, para poder identificar os doentes 
com clínica sugestiva (roncopatia, sonolência 
diurna excessiva e excesso de peso), factores 
predisponentes ao SAOS e comorbilidades as-
sociadas, e referenciar à Consulta de Sono.[2, 4, 10] 
A confirmação do diagnóstico e o seguimento 
destes doentes é, actualmente, realizada nessa 
consulta especializada. Contudo, atendendo 
à elevada prevalência deste distúrbio e ao 
elevado tempo de espera para primeira consulta, 
prevê-se que no futuro os Cuidados de Saúde 
Primários (CSP) se tornem mais interventivos 
para ajudar a dar resposta a este problema.
É neste contexto que a Proposta de Programa 
Para Uma Intervenção Sistematizada No 
Síndrome De Apneia Obstrutiva Do Sono 
(PNDPCO) no âmbito Plano Nacional de 
Saúde 2011-2016 publicada pelo Alto Comis-
sariado da Saúde, descreve os Centros de Saúde 
como os locais de eleição para o seguimento 
destes doentes após estabilização.[13] Para que 
o Médico de Família possa dar esta resposta, 
terá de ter acesso ao registo de CPAP da cada 
doente e saber interpretá-lo, para poder inferir 
acerca da eficácia do tratamento. No entanto, 
reconhece-se que actualmente existe insu-
ficiente treino e recursos que permitam aos 
médicos de família assumir com segurança a 
vigilância destes doentes.[10, 14]

O objectivo deste trabalho é definir os 
parâmetros que devem ser avaliados em CSP no 
seguimento a longo prazo, após o doente estar 
estabilizado e adaptado ao CPAP e ter tido alta 
da consulta hospitalar.

MéTODOS
Revisão bibliográfica com pesquisa de artigos, 
revisões sistemáticas e guidelines, na pubmed 
e em revistas de Medicina Geral e Familiar e 
Pneumologia, utilizando como palavras-chave 
[Mesh] “Sleep Apnea, Obstructive”, “Con-
tinuous Positive Airway Pressure”, “Airway 
Management”, “Primary Heath Care”. O 
período de pesquisa decorreu entre Outubro 
e Dezembro de 2010 e foram seleccionados 
artigos relevantes nesta temática, publicados nos 

últimos dez anos (2000-2010).

PARÂMETROS A AVALIAR
De acordo com consenso de peritos, a periodici-
dade recomendada para a avaliação dos doentes 
com SAOS é anual, devendo ser antecipada 
caso exista alguma intercorrência e atendendo 
às comorbilidades associadas.[9, 10, 15, 16]

O Médico de Família pode colaborar na 
avaliação do doente com SAOS, investigando 
vários factores associados à doença e ao efeito 
da terapêutica.[4] Os parâmetros que devem ser 
avaliados por rotina são a clínica, o relatório 
do CPAP e o equipamento de CPAP (quadro 
I).[12, 16] A avaliação do estado de manutenção 
e conservação do equipamento de CPAP é ha-
bitualmente desempenhada por pessoal técnico 
da empresa fornecedora do serviço. No entanto, 
nos casos refractários ao tratamento ou quando 
existe discrepância entre a clínica e o registo 
do CPAP pode se justificar a avaliação deste 
parâmetro pelo médico.[17]

1) CLíNICA
1.1) AVALIAÇÃO DA SONOLÊNCIA
No doente que está a fazer tratamento para o 
SAOS, é importante avaliar o nível de sonolên-
cia diurna, para determinar o efeito terapêutico 
do CPAP. No entanto, a sonolência é um 
sintoma subjectivo e muitas vezes os próprios 
doentes não a reconhecem.
A sonolência em excesso pode ser avaliada, de 
forma mais sistematizada, usando a Escala de 
Sonolência de Epworth (ESSE) (quadro II). 
Este teste consiste num questionário simples, 
em que o doente refere a probabilidade do 
doente adormecer em 8 diferentes situações, 
numa escala de 0 (“nunca adormece”) a 3 
(“adormece sempre”).[15] Um score no ESSE 
≥10 é geralmente indicativo de sonolência ex-
cessiva, e este valor pode ser comparado entre as 
várias consultas de reavaliação do doente, para 
descrever a evolução da sintomatologia.

1.2) EFEITOS SECUNDÁRIOS
Os efeitos secundários associados ao tratamento 
com CPAP são comuns, mas habitualmente são 
minor.[16] No entanto, a principal consequência 
dos efeitos laterais são a diminuição da adesão 
ou mesmo interrupção do tratamento.[18] Deste 
modo, é então necessário o conhecimento, re-
conhecimento e tratamento eficaz dos sintomas 

laterais, de modo a tornar o tratamento com 
CPAP o mais cómodo possível.[16] Os
efeitos secundários mais comuns com a con-
tinuidade do tratamento são os sintomas nasais 
(secura, congestão e rinorreia), orofaríngeos 
(secura), lesões da pirâmide nasal (irritação, 
ulceração), conjuntivites e aerofagia.[10, 19]

A secura nasal é um sintoma frequentemente 
associado ao tratamento com CPAP, apesar 
de nalguns casos se dever a um componente 
alérgico. Estudos experimentais mostram que 
as fugas/vazamento de ar pela boca ou pela 
máscara podem causar esta sintomatologia. 
Nestes doentes, o uso de um humidificador de 
ar aquecido (acoplado ao ventilador), a aplicação 
de corticóide tópico nasal e/ou anti-histamíni-
cos pode melhorar esta sintomatologia.[10, 20] A 
presença de aerofagia pode implicar a redução 
da pressão de ar.[19]

As lesões da pirâmide nasal podem indicar 
que a máscara está a ser apertada com muita 
força, pelo que a mesma deve ser reajustada ou 
se necessário proceder à substituição por outro 
tipo de máscara.[10, 18] Para prevenir e ajudar 
a cicatrizar estas lesões é necessária manter a 
hidratação da pele, podendo ser útil a colocação 
de tecido na interface máscara-pele.[19]

1.3) VARIAÇÕES DE PESO
O SAOS é um distúrbio frequentemente asso-
ciado ao excesso de peso, e ainda que o aumento 
de peso se associe geralmente a um agravamen-
to do SAOS, essa associação não é linear.[2, 5] As-
sim a obesidade é um factor de risco importante 
para o desenvolvimento e progressão do SAOS, 
por deposição adiposa na região cervical e em 
estruturas próximas da via aérea, diminuição do 
tónus muscular e alterações nos mecanismos 
centrais que controlam a ventilação. Além disso 
contribui para a disfunção metabólica o que 
pode promover o aparecimento de outros prob-
lemas.[3] A perda de peso promove melhorias 
na função da via aérea superior e na severidade 
da doença, pelo que constitui uma importante 
estratégia para controlar o SAOS.[3, 5]

A pressão de fluxo necessária pode diminuir 
ou aumentar caso ocorram perdas ou ganhos 
de peso significativos, respectivamente. Deste 
modo variações de peso superiores a 10%, 
implicam uma reavaliação dos parâmetros de 
tratamento com CPAP.[14, 15]
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1.4) COMORBILIDADES
O SAOS tem sido associado a várias doenças, 
pelo que a avaliação multiorgânica do doente é 
importante para controlo das comorbilidades, 
o que também pode contribuir para o melhor 
controlo do SAOS.
O doente com SAOS apresenta maior risco de 
morbilidade cardiovascular, existindo estudos 
que evidenciam que o SAOS está associado a 
obesidade, hipertensão arterial, doença das ar-
térias coronárias, insuficiência cardíaca, doença 
cerebro-vascular, intolerância à glicose e im-
potência.[1] O estudo de coorte The Sleep Heart 
Health Study, apresenta o SAOS como um 
factor de risco independente doença das artérias 
coronárias, insuficiência cardíaca congestiva, 
doença cerebrovascular e arritmia.[21] Estudos 
epidemiológicos apontam para uma associação 
marcada entre SAOS e morbilidade cardio-
vascular, que se pensa ser causada pela repetida 
activação do simpático, elevação da pressão 
arterial e stress oxidativo promove a aterogé-
nese. [3] A ocorrência de hipoxia com pequenos 
ciclos repetidos de dessaturação, seguida de 
rápida reoxigenação, que ocorre frequentemente 
no doente com SAOS, justifica provavelmente 
o processo inflamatório subjacente.[21] Nos 
doentes com SAOS, tem sido estabelecida uma 
relação entre o nível de dessaturação e o desen-
volvimento de placa aterosclerótica. Os estudos 
indicam que a gravidade das dessaturação de 
oxigénio e a pressão arterial são os melhores 
preditores de hipertrofia da parede das artérias 
carotídeas. Embora o efeito do CPAP nas 
lesões de placa aterosclerótica ainda não esteja 
bem documentado.[22] Um estudo observacional 
de 2005, verificou que em doentes com SAOS 
moderado a grave, o tratamento com CPAP 
associou-se a redução significativa da mortali-
dade por doença cardiovascular.[7]

O SAOS é um factor de risco independente 
para Hipertensão Arterial e é reconhecido, por 
alguns autores, como a principal causa iden-
tificável, sendo que cerca de 50 a 90% dos doen-
tes com SAOS têm hipertensão arterial.[23, 24] 
No entanto, está actualmente bem estabelecido 
que a hipertensão arterial é francamente subdi-
agnosticada nos doentes com SAOS. O MAPA 
assume particular importância por permitir de-
tectar doentes com elevação da pressão arterial 
nocturna ou diastólica, que não foi objectivada 
no consultório e sem doença cardiovascular 

estabelecida, mas que causam lesões de órgão-
alvo significativas.[22] O tratamento com CPAP 
tem demonstrado diminuir as pressões arteriais 
sistólicas e diastólicas e ajudar a normalizar 
os níveis tensionais nocturnos, podendo assim 
diminuir o risco de eventos cardiovasculares.[25]

Ao perturbar o sono e comprometer o descanso 
e a reparação do organismo, o SAOS associa-se 
a declínio cognitivo e a alterações neurocom-
portamentais. A depressão é um distúrbio 
prevalente nos doentes com distúrbios do sono 
e estima-se que atinja 20 a 40% dos doentes 
com SAOS. [5, 15] Ambos partilham factores 
de risco em comum, sendo que ambos foram 
associados a síndrome metabólico, doença 
cardiovascular e medicação anti-depressiva e 
anti-hipertensiva.[26] Os estudos têm demons-
trado que a depressão está relacionada com a 
fadiga em doentes com SAOS e que constitui 
um factor preditivo importante de sonolência 
excessiva em doentes como SAOS. Por seu lado, 
o CPAP parece ser um tratamento que também 
tem um efeito benéfico neste distúrbio do hu-
mor, em doentes com SAOS.[10, 15, 27] O doente 
com SAOS pode apresentar convulsões, delírio, 
défices motores, disfunção cognitiva global, 
fraqueza muscular, perda de memória de curto 
e longo-prazo, cefaleias, sonolência e fadiga.[26] 
Os estudos indicam que a o tratamento com 
CPAP melhora significativamente o nível de 
alerta, mas não se verifica um efeito consistente 
nos testes neuropsicológicos.[28]

2) RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO 
DO CPAP:
A comunicação entre a empresa fornecedora 
de CPAP e o médico assistente é um ponto 
importante na gestão do doente com SAOS. As 
empresas fornecedoras do equipamento devem 
emitir um relatório com os dados do tratamento 
com CPAP nomeadamente o IAH, a adesão, os 
parâmetros de tratamento prescritos (pressões 
de ar) e a existência de fugas de ar. Este 
relatório é, assim, essencial para complementar 
a avaliação do doente pois descreve informações 
sobre diversos parâmetros que permitem inferir 
acerca da adaptabilidade do doente ao aparelho 
e da sua compliance em relação ao tratamento.
De seguida será feita uma descrição sumária 
dos parâmetros que devem ser avaliados nos 
relatórios de CPAP. (figura 1)

2.1) IAH
O Índice de Apneia-Hipopneia (IAH) é o 
número médio de apneias ou hipopneias que 
ocorrem por hora de sono. Constitui um índice 
de gravidade sendo utilizado para diferenciar 
a SAOS em ligeira (5 ≤ IAH ≤ 15), moderada 
(15 ≤ IAH≤ 30) e severa (IAH>30), tratando-se 
de um parâmetro essencial para o diagnóstico e
seguimento do SAOS. [10, 16] O cálculo do IAH 
requer a medição de múltiplos parâmetros tais 
como o fluxo de ar, esforço respiratório, níveis 
de saturação de oxigénio. A existência de um 
IAH <10 é usado como alvo terapêutico.[10]

2.2) ADESÃO
Apesar dos claros benefícios do CPAP, esta 
terapêutica apresenta algumas dificuldades 
de aplicação, geralmente por se associar a 
alguns problemas de adaptação ao disposi-
tivo. A evidência sugere que qualquer nível de 
adesão é mais vantajosa que a ausência total de 
utilização do CPAP, no entanto quanto maior 
for o número de horas de utilização diária e 
o número de dias de uso do dispositivo, mais 
consistentes serão os efeitos terapêuticos do 
CPAP.[29] Assim, uma adesão adequada ao 
tratamento, é necessária para a redução de 
sonolência diurna, normalização da arquitec-
tura do sono, funcionalidade, melhoramento 
do humor, redução dos acidentes de viação e 
diminuição da pressão arterial assim como de 
eventos cardiovasculares.[20]

A compliance observada em alguns estudos 
ronda os 80%, e entre aqueles que utilizam 
regularmente o dispositivo, verifica-se um 
período de utilização médio desde menos de 4 
horas até mais de 6 horas por noite. Concomi-
tantemente a evidência sugere que os utentes, 
quando questionados, tendem a sobrestimar o 
tempo de utilização do CPAP.[18] Neste sentido, 
o relatório do dispositivo de CPAP ao descrever 
quantitativamente a utilização do dispositivo, 
fornece-nos parâmetros objectivos da adesão ao 
tratamento.
Níveis normais de sonolência diurna são atingi-
dos com 4 horas de utilização de CPAP, no 
entanto para haver uma recuperação para níveis 
normais de memória e de capacidade funcio-
nal são necessárias 6 e 7,5 horas de utilização 
respectivamente.[20]

Num estudo de coorte de 2005, verificou-se que 
o número de horas de uso de CPAP por dia se 
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associou à morbimortalidade dos doentes com 
SAOS; a utilização do CPAP mais de 6h por 
noite, associou-se a uma redução significativa 
da mortalidade por diminuição das comorbili-
dades e do risco de acidentes de viação.[8] Deste 
modo, a evidência sugere como alvo terapêutico, 
a utilização diária do dispositivo CPAP de pelo 
menos 6 horas por noite.

2.3) FUGAS DE AR
As fugas de ar constituem um parâmetro 
importante na avaliação do doente, pois podem 
traduzir diminuição da eficácia terapêutica. As 
fugas levam a uma diminuição da pressão de 
ar introduzida, o que obriga a que o gerador 
aumente o fluxo de ar na tentativa de com-
pensar esta diminuição. O aumento do ruído 
do dispositivo para compensar a diminuição 
da pressão e o consequente aumento do fluxo 
de ar causam desconforto e podem agravar a 
sintomatologia orofaríngea e oftalmológica.[18]

A caracterização das fugas permite perceber 
o nível de comprometimento da terapêu-
tica e desenvolver estratégias para corrigir 
esta situação. As fugas de ar podem ocorrer 
predominantemente pela máscara ou pela boca. 
Fugas superiores a 24 l/min são definidas como 
excessivas, podendo comprometer a eficácia do 
tratamento.[30]

A existência de bigode ou um IMC elevado 
pode dificultar a aderência da máscara à face 
proporcionando fuga de ar. Pode ser útil a 
colocação de um adesivo a unir máscara à pele 
de forma a aumentar a superfície de contacto, 
sobretudo no caso de uso de bigode. Em ambos 
casos pode ser necessário substituir o tipo de 
máscara ou arnês por outros que melhor se 
adaptem à anatomia do utente. Um estudo 
revelou que a realização do tratamento com 
máscara bem ajustada, diminui as fugas e me-
lhora a compliance do doente à terapêutica.[31]

Os doentes que respiram predominantemente 
pela boca, são mais propensos a ter fugas de 
ar significativas pela mesma, queixando-se 
frequentemente de secura na boca. Nestes casos 
podem ser útil substituir a máscara nasal por 
uma máscara oronasal que cubra nariz e boca.[18]

2.4) PRESSÕES DE AR
A pressão de ar adequada evita as apneias/
hipopneias e diminui a roncopatia, e é mais 

confortável para o doente. Deste modo, quando 
a pressão de ar é excessiva, aumenta o risco de 
aparecimento de efeitos secundários e aumenta 
a predisposição para apneias centrais.[10, 18] As 
pressões terapêuticas variam entre 3 e 20 cm de 
água, sendo que a maioria dos pacientes neces-
sita de uma pressão entre 6 e 12 cm de água.[10]

É necessário verificar no relatório anual se 
as pressões registadas durante a utilização se 
encontram dentro dos limites estabelecidos. Se 
a pressão registada for muito alta indica que o 
tratamento não está a ser eficaz e é necessário 
uma reavaliação, por outro lado, se for muito 
baixa como por exemplo uma pressão de 3 cm 
de água, indica que provavelmente o utente 
já não necessita de tratamento com CPAP, 
devendo igualmente ser reavaliado.

3) EQUIPAMENTO DE CPAP
O dispositivo de CPAP exige a verificação 
regular do estado de conservação e limpeza 
da máquina, e do restante equipamento, e 
a sua substituição quando necessário. Esta 

tarefa é habitualmente delegada aos técnicos 
da empresa fornecedora do equipamento, no 
entanto compete ao médico a coordenação 
deste processo. [10]

Habitualmente, as máscaras, os filtros e fitas 
adesivas necessitam de ser substituídas com uma 
periodicidade anual. Contudo, o ventilador só 
necessita de substituição cada 5 ou 7 anos.[14, 32]

PROMOÇÃO DO SUCESSO 
TERAPÊUTICO DA UTILIZAÇÃO 
DO CPAP
Existe, portanto, evidência consistente que o 
sucesso do tratamento com CPAP e os seus 
benefícios clínicos dependem da adesão à 
terapêutica e do seu uso regular. Deste modo, é 
importante assegurar o acompanhamento destes 
doentes com o esclarecimento de dúvidas, 
resolução de efeitos adversos e complicações, 
promoção das medidas de higiene do sono e 
apoio para a correcta utilização do equipa-
mento. Todas estas medidas são essenciais para 
garantir a satisfação do doente e a continuidade 
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Figura 1: AHI (índice de apneias/hipopneias),total days device used (número de dias de uso do dispositivo), 
average used (média de número de horas de utilização diária), median systeam leak (média de fugas de ar).

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

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

Artigo publicado no Jornal do 6º Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardio-
vascular, no dia 12 de Fevereiro, editado pela Esfera das Ideias

associações Fixas 
no TraTaMenTo da hTa e das dislipideMias
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do tratamento. Este apoio pode ser realizado 
individualmente na consulta ou em grupo, em 
sessões de educação para a saúde. [33]

CONCLUSÃO
O médico de família encontra-se numa posição 
privilegiada para detectar alterações altamente 
sugestivas de SAOS e fazer a sua referenciação 
à Consulta de Sono para a confirmação do 
diagnóstico. Após o diagnóstico, o tratamento 
CPAP e o seguimento destes doentes é rea-
lizado na Consulta de Sono. No entanto, para 
dar resposta ao elevado número de doentes que 
aguarda avaliação polissonográfica, torna-se 
necessária uma participação mais activa do 
Médico de Família na vigilância dos doentes 
que se encontram controlados.
O seguimento do doente com SAOS é 
complexo e envolve o controlo dos factores 
que promovem a doença, a vigilância das 
comorbilidades e o apoio na utilização do 
equipamento de CPAP monitorizando a sua 
eficácia terapêutica. Torna-se assim necessário 
promover formação dos profissionais de saúde 
nos cuidados primários, promover o diálogo 
com os centros de referência e com as empresas 
que fornecem o tratamento.

Os autores declararam não possuir conflitos de 
interesses.

Este trabalho foi financiado na sua totalidade 
pelos autores.
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Quadro I: Parâmetros a avaliar nas consultas de seguimento de utentes em tratamento com CPAP 

AVALIAÇÃO DO DOENTE COM SAOS EM TERAPÊUTICA COM CPAP
1) CLíNICA

1.1) AVALIAÇÃO DA SONOLÊNCIA
1.2) EFEITOS SECUNDÁRIOS

1.3) VARIAÇÕES DE PESO
1.4) COMORBILIDADES

2) RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DO CPAP
2.1) IAH

2.2) ADESÃO
2.3) FUGAS DE AR

2.4) PRESSÕES DE AR
3) EQUIPAMENTO DE CPAP

Quadro II- Escala Sonolência de Epworth

QUAL A PROBABILIDADE DE DORMITAR (PASSAR PELAS BRASAS) OU DE 
ADORMECER — E NÃO APENAS SENTIR-SE CANSADO/A — NAS SEGUINTES 

SITUAÇÕES? ESTE QUESTIONÁRIO REFERE-SE AO SEU MODO DE VIDA 
HABITUAL NOS ÚLTIMOS TEMPOS. MESMO QUE NÃO TENHA FEITO AL-

GUMAS DESTAS COISAS ULTIMAMENTE, TENTE IMAGINAR COMO é QUE 
ELAS O/A AFECTARIAM.

Use a escala que se segue para escolher o número mais apropriado para cada situação: 0 = ne-
nhuma probabilidade de dormitar, 1 = ligeira probabilidade de dormitar, 2 = moderada probabili-

dade de dormitar, 3 = forte probabilidade de dormitar
• Sentado/a inactivo/a num lugar público (por exemplo, sala de espera, cinema ou reunião)

• Como passageiro num carro durante uma hora, sem paragem
• Deitado/a a descansar à tarde quando as circunstâncias o permitem

• Sentado/a a conversar com alguém
•  Ao volante, parado/a no trânsito durante uns minutos
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NOÇõES PRáTIcAS dE cLíNIcA E TERAPêuTIcA

SETEMBRO/OuTuBRO   2012

No dia 2 de Junho de 2012, decorreu na sede da Sociedade Por-
tuguesa de Hipertensão (SPH), a cerimónia de apresentação do 
livro, Hipertensão Arterial, noções práticas de clínica e terapêu-
tica, coordenado pelo Dr. José Nazaré (Presidente da SPH) e pelo 
Prof. Braz Nogueira (Editor Chefe da Revista Portuguesa de 
Hipertensão e Risco Cardiovascular).
A SPH, propôs-se realizar durante o mandato da actual Di-
recção, no contexto de uma estratégia de divulgação do estado 
da arte no que se refere à avaliação e tratamento da Hiperten-
são Arterial (HTA), um livro que servisse de referência, para os 
clínicos que têm por missão tratar os nossos doentes, sobretudo 
a nível dos cuidados médicos do ambulatório.
Com esse objectivo, os coordenadores desta publicação, con-
taram com a colaboração de reputados especialistas, em cada 
uma das matérias que compõem este livro, na perspectiva de 
elaborar uma síntese, do que se sabe à data actual, sobre o 
diagnóstico e tratamento desta entidade, com o objectivo de 
contribuir para uma melhor prevenção, detecção, tratamento e 
controlo da HTA em Portugal.
Este livro teve o apoio do Laboratório Novartis, que tem 
contribuído muito significativamente para que a SPH continue 
com o seu programa de educação e formação, numa parceria de 
apoio a esta e outras iniciativas.

9JAneiro/feVereiro   2012
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ID Resumo : 6
FACToRes emeRGeNTes De 
RIsCo PARA As CALCIFICA-
ÇÕes VALVuLARes em DIABÉ-
TICos TIPo 2 Com DoeNÇA 
ReNAL moDeRADA A LIGeIRA.

Ana Paula silva, Pedro sousa, Ana Pinho, 
André Fragoso, Ana Camacho, Nelson 
Tavares, Cláudia silva, Nélio santos, marília 
Faísca, ercília martins, João Ataíde, Ilídio 
Jesus, Pedro Neves
(serviço de Nefrologia do Hospital de Faro 
e.P.e)
email : anapassionara@gmail.com

As calcificações vasculares e valvulares 
praticamente acompanham a história natural 
da doença renal crónica (DRC) e podem 
ocorrer na fase pré-diálise. 
Embora os mecanismos responsáveis pelas 
calcificações ainda não estejam totalmente 
esclarecidos, as evidências clínico-expe 
rimentais asseguram que o metabolismo 
mineral está envolvido na sua fisiopatologia, 
surgindo actualmente novos biomarcadores 
entre os quais: fibroblast growth factor -23 
(FGF-23), vitamina d (25 (OH) D), osteo-
calcina (OC) e o magnésio (Mg). 
O objectivo do nosso estudo foi avaliar a 
relação e a sensibilidade entre os novos 
biomarcadores com o risco de calcificação 
da válvula mitral em diabéticos tipo 2 com 
doença renal ligeira a moderada. 
Foram incluídos 50 diabéticos tipo 2 (f=18, 
m=32), com idade média de 66,9 anos, e com 
filtrado glomerular médio estimado (TGFe) 
de 50 ml/min. Como principais critérios de 
exclusão história de doença reumática ou 
valvulopatia. 
Foram analisados vários parâmetros labora-
toriais entre os quais: o metabolismo mineral 
(fósforo, cálcio, PTH), e os não tradicio-
nais a: osteocalcina fracção intacta (OC), 
magnésio (Mg ) e a vitamina D (25(OH)
D). A morfologia da valva mitral foi avaliada 
usando-se o score de pontuação ecocardiográ-
fico de wilkins.
Utilizou-se a Person Correlation para analisar 
a associação entre as variáveis e na análise da 
sensibilidade e especificidade dos biomarca-
dores aplicou-se a ROC curve. 

Houve associações estatisticamente signifi-
cativas e inversamente proporcional entre os 
biomarcadores e o score de Wilkins, entre 
os quais: o Mg (r= - 0.733 p= 0.0001), OC 
(r= - 0.700 p=0.0001), 25 (OH)D (r= - 0.371 
p= 0.0001), directamente proporcional entre 
PTH (r= 0.626 p=0.0001) e o FGF-23 
(r=0.933 p=0.0001). Não se verificou as-
sociação entre os factores tradicionais (cálcio 
e o fósforo). 
A curva ROC de calcificação valvular foi res-
pectivamente PTH (ROC= 0.814 p=0.002), 
FGF-23 (ROC = 0.994 p=0.0001). 
No nosso estudo os factores tradicionais e 
não tradicionais entre os quais o magnésio, 
FGF-23, a vitamina D e a osteocalcina estão 
associados as calcificações da válvula mitral. 
O fibroblast growth factor -23 e a PTH são 
factores de risco não tradicional de alta sen-
sibilidade e especificidade associados ao risco 
de calcificação valvular em diabéticos tipo 2 
com doença renal moderada a ligeira. 
Serão necessários novos estudos para avaliar 
se são factores ou marcadores de risco para 
esta problemática que é as calcificações vas-
culares e valvulares na doença renal. 
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o ImPACTo DA HIPeRTRoFIA 
VeNTRICuLAR esQueRDA NA 
moRTALIDADe em DIABÉ-
TICos TIPo 2 Com DoeNÇA 
ReNAL CRÓNICA moDeRADA 
A LIGeIRA.

Ana Paula silva, Pedro sousa, Ana Pinho, 
André Fragoso, Ana Camacho, Nelson Tava-
res, marília Faísca, 
Ilídio Jesus, Pedro Neves
(serviço de Nefrologia, hospital de Faro 
e.P.e)
email : anapassionara@gmail.com

A hipertrofia ventricular esquerda deixou de 
ser considerada apenas um processo adap-
tativo que compensa a pressão imposta ao 
coração e foi identificada como um factor de 
risco independente para os eventos cardio-
vasculares, principalmente em diabéticos com 
doença renal. 
O objectivo do nosso estudo foi avaliar a 

hipertrofia ventricular esquerda com os 
factores de risco não tradicionais e a mortali-
dade em diabéticos tipo 2 com doença renal 
moderada a ligeira. 
Foram incluídos 119 diabéticos tipo 2 (f=54, 
m=65), com idade média de 62.7 anos e com 
filtrado glomerular médio estimado (TGFe) 
de 44.8 ml/min. 
Distribuídos por três grupos de acordo com 
o índice da massa do ventrículo esquerdo 
(IMVE): G1 (IMVE≤ 91.9 g/m2, n=39), 
G2 (IMVE= 92 a 99.9 g/m2 n=14) e G3 
(IMVE≥ 100 g/m2 n= 66). 
Foram analisados vários parâmetros labo-
ratoriais entre os quais: (inflamação – (in-
terleucina 6 (IL6), a insulino-resistência 
(HOMA-IR), metabolismo mineral (fósforo, 
PTH, vitamina D), hemoglobina, taxa de 
filtração glomerular estimada pela fórmula 
MDRD, a idade e a homocisteína. 
Utilizou-se o test One-Way  ANOVA para 
comparar as distribuições das variáveis entre 
os grupos. Na avaliação do IMVE quanto à 
probabilidade de sobrevivência foi utilizado o 
método de Kaplan-Meier. 
Houve diferenças estatisticamente significa-
tivas entre os dois grupos, sendo o G3 mais 
idosos (p=0.002) e  com valores mais eleva-
dos de:HOMA-IR (p=0.0001), IL6   
( p= 0.0001), PTH ( p= 0.0001),  fósforo  
(p= 0.0001), homocisteína (p=0.0001, IMVE 
( p=0.0001) e resultados mais baixos de taxa 
de filtração glomerular estimada ( p=0.0001). 
O índice da massa ventricular esquerda cate-
gorizado nos três grupos apresentou diferen-
ças significativas em relação à probabilidade 
de sobrevivência aos 64 meses, observando-
se no G1=0.724, G2=0.929, G1=0.973, com 
Long-Rank = 11.04 p=0.004. 
No nosso estudo tal como noutros a hiper-
trogia ventricular esquerda é um factor de 
risco de mortalidade em diabéticos tipo 2 
com doença renal moderada a ligeira.
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Pedro Neves, Augusto Duarte
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(Centro Hospitalar do médio Ave - unidade 
de Famalicão, serviço de medicina I)
email : andrademaia@gmail.com

A hipertensão arterial (HTA) é uma 
condição com uma prevalência crescente no 
mundo actual, afectando cerca de um quarto 
da população adulta, com predomínio nos 
países desenvolvidos. É um factor de risco 
para a maioria das doenças cardiovasculares 
e ainda para a insuficiência renal, tornando-a 
um alvo terapêutico de eleição na promoção 
da saúde e prevenção da doença. 
Com o objectivo de caracterizar a população 
de doentes hipertensos seguidos na Consulta 
de Hipertensão e Risco Vascular, fez-se uma 
análise retrospectiva de todos os doentes 
seguidos nesta consulta entre 1 de Janeiro de 
2010 a 30 de Junho de 2011. 
Foram analisadas 541 consultas de 210 
doentes, 106 das quais, primeiras consultas. 
A idade média foi de 56 anos (DP 15 anos), 
sendo que 55% eram do sexo masculino. No 
que diz respeito aos factores de risco car-
diovascular destaca-se: dislipidémia (55%), 
obesidade (51%), hipertrigliceridémia (26%) 
e diabetes mellitus (22%). As causas de HTA 
secundária foram diagnosticadas em 27% dos 
casos, sendo a causa mais frequentemente 
encontrada a Síndrome de Apneia Obstru-
tiva do Sono. O padrão de vígilia/sono, foi 
estudado em 65% dos doentes, dos quais 
57% têm perfil Dipper. A média de fárma-
cos anti-hipertensores por doente foi de 3, 
com predomínio dos diuréticos, antagonistas 
do cálcio e inibidores do sistema renina-
angiotensina-aldosterona. O controlo da 
hipertensão foi atingido em 42% dos doentes 
estudados.
Os dados recolhidos permitem-nos concluir 
que a população de doentes seguidos nesta 
consulta, representa um grupo com elevado 
número de co-morbilidades e significativo 
risco cardiovascular, com uma importante 
proporção de causas secundárias, o que 
globalmente condiciona uma hipertensão de 
mais díficil controlo.

ID Resumo : 20
sÍNDRome De APNeIA oB-
sTRuTIVA Do soNo (sAos) 

e HIPeRTeNsÃo ARTeRIAL 
(HTA) - CARACTeRIZAÇÃo De 
um GRuPo De DoeNTes Com 
sAos seGuIDo NumA CoN-
suLTA HosPITALAR De HTA

Helga martins, Lara maia, Pedro Neves, 
Augusta machado, Ana Luísa Cruz, Augusto 
Duarte
(Centro Hospitalar do médio Ave - unidade 
de Famalicão, serviço de medicina I)
email : helgaasm@gmail.com

INTRoDuÇÃo: A síndrome de apneia 
obstrutiva do sono (SAOS) é uma patolo-
gia frequente, que interfere no quotidiano 
dos indivíduos, acarretando consequências 
profissionais, sociais e afectivas e acréscimo 
na morbilidade e mortalidade. Vários estudos 
têm demonstrado a existência de uma as-
sociação entre SAOS e hipertensão arterial 
(HTA), devendo considerar-se o diagnóstico 
nos doentes com HTA refractária e perfil 
tensional do tipo não dipper.
O objectivo deste estudo foi caracterizar um 
grupo de doentes com SAOS seguido numa 
consulta hospitalar de HTA. 

mATeRIAL e mÉToDos: Estudo 
observacional dos doentes hipertensos com 
SAOS registados na base de dados da con-
sulta de HTA, no período de Janeiro 2010 a 
Novembro de 2011. O diagnóstico de SAOS 
teve por base a história clínica e a realização 
de polissonografia (PSG) a todos os doentes 
com clínica sugestiva. Foram considerados os 
casos em que a PSG confirmou o diagnós-
tico.
A amostra foi caracterizada relativamente a 
sexo, idade, gravidade da SAOS, seguimento 
em consulta de Pneumologia, perfil tensional, 
factores de risco vascular associados, risco 
cardiovascular adicional, tipo de tratamento.
A análise estatística foi realizada no PASW 
Statistics 18.0.

ResuLTADos: Foram estudados 39 
doentes com SAOS, dos quais 76.9% ho-
mens. A média de idades foi 58.0±8.9anos, 
variando entre 42 e 76 anos.
Relativamente à gravidade, a maioria (43.6%) 
tinha SAOS grave, 33.3% tinham SAOS 

ligeira e 23.1% SAOS moderada. Estavam 
sob tratamento com ventilação não invasiva 
(VNI) 55.3% dos doentes. Eram concomi-
tantemente seguidos na consulta de Pneu-
mologia 89.7% dos indivíduos.
O perfil tensional mais prevalente (53.6%) 
foi o não dipper, seguido do dipper (35.7%), 
dipper inverso (7.1%) e hiperdipper (3.6%). 
A maioria (57.5%) estava medicada com 3 
ou mais anti-hipertensores.
Em relação à associação com outros factores 
de risco vascular, 74.4% dos doentes eram 
obesos, 64.0% tinham um estilo de vida  
sedentário. Dislipidémia, diabetes e taba-
gismo foram encontrados em 61.5%, 23.1% 
e 7.7% dos casos, respectivamente. O risco 
cardiovascular adicional foi alto ou moderado 
em 71.8% dos pacientes e baixo em 28.2%.

CoNCLusÕes: O presente estudo está 
de acordo com trabalhos semelhantes no 
que se refere a sexo e perfil tensional mais 
prevalente.
Mais de metade (57.5%) dos indivíduos 
hipertensos com SAOS estava medicada com 
3 ou mais anti-hipertensores, o que ilustra o 
impacto económico e social que esta associa-
ção pode ter para o doente, seus familiares e 
para o próprio Sistema Nacional de Saúde.
À semelhança de outros estudos, a obesidade 
foi um importante factor de risco vascular 
associado, reforçando a necessidade de uma 
abordagem multidisciplinar destas entidades 
nosológicas.
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(1 serviço de medicina Interna, 2 serviço de 
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A Hipertensão Arterial (HTA) atinge mais 
de 40% da população Portuguesa; apesar dos 
avanços farmacológicos e conhecimento ac-
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tual sobre o impacto da patologia apenas um 
terço estão medicados e a taxa de controlo 
não chega a 10%. Consequência desta reali-
dade é a elevada morbi- mortalidade, cardio- 
e cerebrovascular, que leva frequentemente os 
utentes ao Serviço de Urgência (SU).
Os autores pretenderam com este trabalho 
caracterizar os episódios de Urgências e 
Emergências Hipertensivas recorrendo a 
uma amostra de 474 doentes consecutivos 
observados no SU com diagnóstico de  
Hipertensão Essencial, de Janeiro a Junho 
2011 (6 meses).
Obteve-se uma amostra de 474 doentes, com 
idade média 64 anos, 64% do sexo femi-
nino e 36% do sexo masculino. Oitenta por 
cento tinham diagnóstico prévio de HTA, 
encontrando-se 62% destes medicados: 45% 
com IECA, 50% com ARAII, 54% com 
Diurético, 30% com Antagonista dos canais 
de cálcio (ACC), 29% com Beta bloqueantes, 
10% com outros fármacos. Um terço estavam 
sob monoterapia, 34% sob 3 ou mais fárma-
cos. Em ambulatório 74% eram seguidos no 
Médico de Família, 5% em Cardiologia, 1% 
em Medicina Interna. Em 21% dos doentes 
havia história prévia de vinda ao SU por 
HTA. À entrada 75% foram triados com 
Amarelo (Triagem de Manchester), 20% 
Laranja, 6% Verde. Dos motivos de admissão 
destacavam-se: 45% por valores de tensão 
arterial (TA) elevada em ambulatório, 34% 
por Cefaleia, 19% por Precordialgia, 10% por 
Alterações neurológicas, 6% por Hemorragia, 
3% por Palpitações. Antes de chegar ao SU 
24% efectuaram terapêutica antihipertensora. 
À admissão 32% tinham TA sistólica entre 
180-199mmHg, 24% acima de 200mmHg; 
45% tinham TA diastólica 100-119mmHg, 
13% acima de 120mmHg. A 87% dos 
doentes foi administrado IECA sublingual, a 
26% ACC, e a 34% Diurético; 33% fizeram 
3 ou mais fármacos. À data de alta 37% dos 
doentes tinham TA sistólica 140-159mmHg, 
26% abaixo de 139mmHg; 42% TA diastóli-
ca 80-99mmHg e 30% abaixo de 79mmHg. 
A 19% dos doentes foi iniciada terapêutica 
antihipertensora e a 17% associado novo 
fármaco à terapêutica em curso; 18% foram 
encaminhados para Médico Família, 2% in-
ternados, 1.2% encaminhados para Consulta 
Hospitalar.

O mau controlo da TA mantém-se motivo 
frequente de vinda ao SU e persiste uma 
percentagem significativa de Hipertensos 
não medicados. Os valores de TA à admissão 
foram elevados mas a percentagem de casos 
em que houve intervenção farmacológica 
para ambulatório não está longe da recomen-
dada. Apesar da publicação de Guidelines 
Europeias e Normas da Direcção Geral de 
Saúde para abordagem da Hipertensão, os 
autores sugerem a criação de protocolos para 
maior eficácia no contexto de urgência, quer 
na avaliação, quer no tratamento e encami-
nhamento dos doentes.
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PoLImeDICAÇÃo e PRoBLe-
mAs De seGuRANÇA ReLA-
CIoNADos Com os meDICA-
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Fernandes m, souto D, Areias C, Gomez V, 
Lopes e, Alarcão V, Nicola PJ, Rocha e
(Instituto de medicina Preventiva - Facul-
dade de medicina de Lisboa)
email : mccf@fm.ul.pt

INTRoDuÇÃo: A polimedicação 
é frequente em idosos e pode contribuir 
para o maior risco de efeitos adversos (EA) 
neste grupo etário. Por outro lado, o uso de 
medicamentos potencialmente inapropriados 
no idoso também pode resultar em EA ou 
outros problemas com a medicação. Assim, 
são objectivos 1) identificar a frequência 
de polimedicação, do uso de medicamentos 
inapropriados no idoso e de EA com anti-
hipertensores (aHT) e 2) avaliar a associa-
ção com a adesão à terapêutica e controlo 
da pressão arterial (PA), em hipertensos 
medicados idosos (≥65 anos) seguidos nos 
cuidados de saúde primários (CSP).

mÉToDos: O estudo integra o pro-
jecto DIMATCH-HTA (PTDC/SAU-
ESA/103511/2008), que pretende avaliar 
a adesão, mudança e controlo da PA com 
o seguimento de indivíduos naturais dos 
PALOP e de Portugal. Foi seleccionada uma 

amostra aleatória de hipertensos medicados, 
com idades entre os 40 e 80 anos, a partir 
das listas de utentes de centros de saúde 
e unidades de saúde familiar da região de 
Lisboa e Vale do Tejo. Na avaliação inicial, 
foi recolhida informação sobre o uso de 
medicamentos no último mês, percepção 
de EA com aHT e características sócio-de-
mográficas, entre outras variáveis. A adesão 
à terapêutica foi avaliada com a “Medida 
de Adesão ao Tratamento”, validada para 
Portugal. O controlo da PA foi definido para 
≤140/90 mmHg, com base na média de três 
medições realizadas durante a entrevista. 
Os medicamentos foram classificados como 
potencialmente inapropriados para o idoso, 
a partir dos critérios de Beers validados para 
Portugal. A análise, descritiva e bivariada, 
foi realizada em SPSSv19 e para α=0,05, 
para avaliação de frequências e de eventuais 
associações dos problemas de segurança com 
a adesão ou controlo da PA.

ResuLTADos: Foram incluídos 308 
hipertensos medicados idosos, com idade 
média 71,7±4,4 anos, 46,4% homens, 73,4% 
naturais de Portugal e a fazer 1685 medi-
camentos no total. Na avaliação inicial, a 
média das PA sistólicas foi 142±21,2 mmHg, 
46,3% estavam controlados e 52,6% eram 
aderentes à terapêutica. A polimedicação (≥5 
medicamentos) foi identificada em 57,8% 
dos participantes (min-máx:1-17 medica-
mentos). O uso de medicamentos potencial-
mente inapropriados verificou-se em 35,1% 
dos casos e 7,8% indicaram pelo menos um 
EA com aHT (26 EA num total de 568 
aHT). Os EA mais frequentes foram dores 
de estômago (15,4%), azia (11,5%) e poliúria 
(11,5%). Não foram encontradas diferenças 
significativas na adesão ou controlo da PA, 
quanto à polimedicação e reporte de EA, 
apesar da proporção de indivíduos com PA 
controlada ser maior em indivíduos poli-
medicados (50% vs. 41%, P=0,125). 

CoNCLusÕes: Na nossa amostra, a 
polimedicação é frequente e não está as-
sociada à adesão. A importância do número 
de aHT no maior controlo da PA entre in-
divíduos polimedicados deve ser confirmado 
em análises futuras. Com base nos critérios 
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Haverá, muito provavelmente, muitas mais 
variantes comuns associadas com a pressão ar-
terial que ainda não foram descobertas (e fora 
dos sistemas clássicos de regulação da pressão 
arterial) para além de várias variantes raras 
com maior influência sobre a variabilidade 
tensional.Aguarda-se o resultado de uma nova 
meta-análise que, pela sua dimensão, envol-
vendo dados de mais de 70 000 indivíduos, é 
designada por “mega-análise” e combina várias 
“cohortes” entre elas as dos consórcios  Global 
BP gene e CHARGE(11). 
Dada a complexidade da arquitectura genética 
da hipertensão essencial, além de novos 
métodos estatísticos, de estudos GWA mais 
amplos e da utilização de novas plataformas 
genéticas que incluam, também, variantes 
raras ou  menos comuns, são necessárias estra-
tégias alternativas envolvendo, por exemplo, o 
mapeamento preciso de variantes estruturais 
relacionadas com variação do número de 
cópias (copy number variation-CNV) que, em 
estudo recente, já permitiu  identificar 7 novos 
“loci”associados a CNV relacionados com o 
risco de hipertensão(12) ou a identificação de 
variantes epigenéticas ou das responsáveis por 
determinada expressão genética resultante de 
influências ambientais(13). A utilização de 
novas tecnologias de sequenciação ou resse-
quenciação (de todo o genoma ou do exoma, 
ou seja, do conjunto das regiões codificado-
ras-exões) poderão permitir, também, um 
mapeamento genético mais rigoroso podendo 
contribuir para a identificação de novas 
variantes raras e/ou estruturais e/ou funcio-
nais e de novas vias moleculares envolvidas na 
patogenia da hipertensão, (particularmente, 
segundo alguns autores(14), quando se uti-
lizam amostras seleccionadas dos extremos da 
distribuição da pressão arterial) e que poderão 
constituir, também, novos alvos terapêuticos. 
Aguardam-se, pois, os resultados desta 
investigação “explosiva” no campo da genética 
e da genómica  que poderão contribuir para 
a chamada medicina personalizada com a 
eventual identificação dos indivíduos com 
maior risco de virem a ser hipertensos ou de 
desenvolverem complicações e necessitarem, 
assim, de intervenções mais precoces ou 
mais específicas, ou de serem mais sensíveis 
a determinado(s) medicamento(s) e com 
menos efeitos colaterais.

10.Tomaszewski M, Debiec R, Braund 
PS et al, “Genetic architecture of am-
bulatory blood pressure in the general 
population. Insights from cardiovas-
cular gene-centric array” Hypertension 
2010;56:1069-1076

11.Dominiczak AF, Munroe PB, 
Genome-wide Association Stud-
ies Will Unlock the Genetic Ba-
sis of Hypertension. Hyperten-
sion.2010;56:1017-1020

12.Chen X, Li X, WangP, et al, Novel 
association strategy with copy num-
ber variation for identifying new 
risk Loci human diseases. PLoS One. 
2010;5e12185

13.Wang X, Snieder H, “Genome-
Wide Association studies and beyond – 
What`s next in blood pressure genetics?” 
Hypertension 2010,56:1035-1037

14.Padmanabhan S, Melander O, 
Johnson T, et al, Genome-wide associa-
tion study of blood pressure extremes 
identifies variant near UMOD associ-
ated with hypertension. PLoS Genetics. 
2010;6:e 1001177
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de Beers, mais de um terço dos hipertensos 
idosos faz pelo menos um medicamento 
potencialmente inapropriado.
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PRÁTICAs De AuTo-meDIÇÃo 
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De LIsBoA

Fernandes m, Areias C, souto D, Lopes e, 
Gomez V, Alarcão V, Nicola PJ, Rocha e
(Instituto de medicina Preventiva - Facul-
dade de medicina de Lisboa)
email : mccf@fm.ul.pt

INTRoDuÇÃo: A auto-medição da 
pressão arterial (AMPA) pode contribuir 
para um melhor diagnóstico de hipertensão e 
maior envolvimento do hipertenso medicado 
no controlo da sua pressão arterial (PA). 
Este estudo tem como objectivos carac-
terizar as práticas de AMPA por hipertensos 
medicados seguidos nos Cuidados de Saúde 
Primários (CSP) e avaliar a associação com 
o controlo da PA e adesão à terapêutica anti-
hipertensora.

mÉToDos: Este estudo foi desen-
volvido no âmbito do projecto DIMATCH-
HTA (PTDC/SAU-ESA/103511/2008), 
um estudo longitudinal que pretende avaliar 
o controlo da PA e determinantes em utentes 
hipertensos medicados com idade entre 40 
e 80 anos, seguidos nos CSP da região de 
Lisboa e Vale do Tejo, naturais dos PALOP e 
nativos. A partir da avaliação inicial dos par-
ticipantes, foram analisados os dados sócio-
demográficos, práticas de AMPA, adesão à 
terapêutica (com base na “Medida de Adesão 
ao Tratamento”, validada para Portugal) e 
valores da PA. Os dados foram ponderados 
tendo em conta a proporção de  indivíduos 
naturais dos PALOP na região da Grande 
Lisboa (dados 2010 do Instituto Nacional 
de Estatística). Assumiu-se como prática 
de AMPA as medições da PA realizadas 
fora do centro de saúde ou consulta médica/
enfermagem. A análise dos dados em SPSS 
v19 incluiu a análise bivariada das eventuais 

associações da AMPA com o controlo da PA 
e adesão à terapêutica, para α=0,05.

ResuLTADos: A amostra é constituída 
por 781 indivíduos, ponderada para uma 
proporção de indivíduos naturais dos PALOP 
de 4,2%. Os participantes têm 64,6±9,3 anos 
(média±dp), tinham em média 51,2±11,0 
anos quando diagnosticados como hiperten-
sos e 51% são mulheres. Ainda, 24,8% dos 
participantes reportaram ter diabetes e 56,6% 
colesterol elevado, enquanto 18,2% repor-
taram as 2 co-morbilidades além da hiperten-
são. Tendo em conta os 12 meses anteriores à 
avaliação inicial, 42% indicaram medir a PA 
semanalmente, 32,6% mensalmente e 12,6% 
trimestralmente e 5,8% indicaram não medir 
a PA de uma forma regular. Antes da pon-
deração, verificou-se a associação da AMPA 
com idade (P=0,015), etnia (P<0,01) e adesão 
(P=0,021). Após ponderação, a prevalência 
da AMPA entre os hipertensos medicados 
foi estimada em 79,1% [IC95%: 79,07%-
79,18%]. A maioria mede a PA em casa 
(68,1%), enquanto 29,8% medem na farmácia 
e 2,1% em outros locais (p.e., no trabalho). 
Quase metade (48,7%) dos indivíduos refere 
medir a PA quando “não se sente bem” e 
27,4% quando tem “dores de cabeça”, entre 
outros motivos. Não se verificaram diferenças 
quanto a idade, sexo, IMC, controlo da PA 
ou adesão à terapêutica entre indivíduos que 
praticam AMPA e não praticam AMPA.

CoNCLusÕes: A AMPA é frequente 
entre indivíduos hipertensos medicados da 
região de Lisboa. A ponderação da amostra 
levou a que diferenças encontradas na análise 
prévia se tenham tornado menos evidentes, 
sugerindo que estas estejam relacionadas com 
a etnia.
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INTRoDuÇÃo: Um elevado número 
de opções estão disponíveis para o controlo 
farmacológico da Hipertensão Arterial 
(HTA) e a sua escolha depende de ca-
racterísticas do doente e da doença. Estudos 
recentes demonstram que cerca de dois ter-
ços dos hipertensos necessitam de terapêu-
tica combinada para alcançar os níveis 
tensionais desejáveis. Este estudo pretende 
1) identificar quais os anti-hipertensores 
(aHT) mais utilizados, ao nível de fármaco, 
combinações de dose fixa e associações, 2) 
descrever a utilização em função de variáveis 
sócio-demográficas, clínicas e antropomé-
tricas e 3) identificar diferenças na pressão 
arterial (PA) em função das principais 
opções farmacológicas.

mÉToDos: Este estudo integra o 
projecto DIMATCH-HTA (PTDC/SAU-
ESA/103511/2008), que pretende avaliar o 
impacto da adesão e mudança terapêutica 
no controlo da PA, com o seguimento de 
indivíduos nativos e imigrantes dos PALOP. 
Foi seleccionada uma amostra aleatória de 
hipertensos medicados, entre os 40 e 80 anos, 
de centros de saúde e unidades de saúde fa-
miliar da região de Lisboa e Vale do Tejo. Na 
avaliação inicial, foi recolhida informação so-
bre características sócio-demográficas, uso de 
aHT no último mês, auto-relato de diabetes 
e colesterol elevado e registo de peso e altura, 
entre outras variáveis. O controlo da PA foi 
definido para valores ≤140/90 mmHg, com 
base na média de três medições realizadas 
durante a entrevista e a adesão à terapêutica 
foi avaliada com a “Medida de Adesão ao 
Tratamento”, validada para Portugal. Após 
análise descritiva dos dados, foram realizados 
testes bivariados (α=0,05) para avaliação 
de associações entre as classes utilizadas e 
características demográficas e clínicas.

ResuLTADos: Foram incluídos 758 
indivíduos, idade média 61,9±10,2 anos, 
42,1% homens e 53,3% naturais de Por-
tugal. Na avaliação inicial, a média das PA 
sistólicas foi 140,3±22,5 mmHg, 47,5% 

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

RESUMOS 6º cOngRESSO pORtUgUêS dE HipERtEnSãO
ABStRActS 6tH intERnAtiOnAl MEEting On HypERtEnSiOn

cOMUnicAÇÕES dE cARtAZES

seTemBRo/ouTuBRo   2012

Resumos6.indd   30 12/10/04   20:11:09



3131
mARÇo/ABRIL   2011

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

estavam controlados e 45,4% eram aderentes 
à terapêutica. Os aHT mais utilizados por 
participante foram os Bloqueadores de Ca-
nais de Cálcio (BCC) (32,3%), Antagonistas 
dos Receptores da Angiotensina + Diuréticos 
(31,1%) e Bloqueadores Beta (26,1%), entre 
outras classes. A etnia está associada ao uso 
de BCC (p<0.01), o sexo (p<0,05), IMC 
(p<0,05) e auto-relato de diabetes (p<0,01) 
ao uso de Inibidores da Enzima de Con-
versão da Angiotensina. Não foram encon-
tradas outras associações significativas. A 
maioria dos participantes (74,0%) toma mais 
do que um aHT, dos quais 52,5% indicaram 
combinações fixas e 13,5% indicaram tomar 
mais do que 3 aHT. Não foram encontradas 
diferenças significativas no controlo da PA 
ou médias da PA sistólicas, entre indivíduos 
em monoterapia ou com associações.

CoNCLusÕes: A maioria dos hiper-
tensos está medicada com 2 ou mais classes 

de aHT. Em contraste com outros estudos, os 
BCC foram os mais utilizados e detectaram-
se variações significativas na utilização 
das diferentes classes de aHT em função 
de variáveis sócio-demográficas, clínicas e 
antropométricas.

ID Resumo : 27
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Paulo Roberto Pereira sant´Ana
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Aleatoriamente, na última quinzena de no-
vembro de 2011, escolheu-se cem pacientes 
matriculados no ambulatório de hipertensão 
arterial da unidade de saúde belmira vargas, 
queimados, estado do Rio de Janeiro, Brasil. 
Tais pacientes tiveram primeiramente, suas 
tensões arterias medidas por médicos. 
Cerca de trinta minutos após, as medições 
foram realizadas por duas técnicas de enfer-
magem. Os aparelhos usados foram digitais, 
devidamento calibrados. 
A média das tensões arteriais medidas por 
médicos, foi de 152,6 x 98,7 mmhg. 
A média das tensões arteriais medidas pela 
enfermagem, foi de 134,7 x 81,6 mmhg. 
61 Pacientes tiveram  semelhantes medidas 
nos dois grupos. 
33 Pacientes tiveram medidas superiores 
quando realizadas por médicos (diferença de 
tensão sistólica superior/igual.À 20mmhg. 
6 Pacientes tiveram medidas inferiores 
quando realizadas por médicos (diferença de 

Resumos6.indd   31 12/10/04   20:11:11



32

tensão sistólica inferior/igual à 20mmhg. 
Tais dados, sugerem a alta prevalência da 
hipertensão da bata branca, também em 
poulações brasileiras de baixa renda.
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O conceito de risco cardiovascular (CV) 
global é hoje universalmente aceite para 
avaliação do risco individual e adopção de 
medidas de prevenção das doenças car-
diovasculares (DCVs), que estão entre as 
principais causas de morte em Portugal. Um 
dos factores de risco mais importantes para 
a DCVs é a hipertensão, particularmente se 
não diagnosticada ou adequada e atempa-
damente tratada e controlada. Além disso, à 
medida que vamos somando os factores de 
risco, a probabilidade de sofrer um acidente 
CV aumenta. Nesse contexto urge identi-
ficar e avaliar o impacto dos predictores da 
prevalência.
O presente estudo pretendeu, prospectiva-
mente, avaliar e comparar marcadores de ris-
co CV globais de duas populações de regiões 
distintas (litoral e interior) de Portugal.
Foram avaliados, mediante obtenção de 
consentimento informado, utentes do Centro 
de Saúde de Manteigas (M) (n=77) e de uma 
farmácia na Figueira da Foz (FF) (n=127) 
com idades entre os 31-80 anos. Integraram 
esta amostra os primeiros quatro utentes 

adultos de cada dia, independentemente do 
motivo de consulta. Utilizou-se um inquérito 
estruturado para recolha de dados sócio-
demográficos, hábitos alimentares, tabágicos 
e de exercício físico, bem como informações 
clínicas e de terapêutica. Recolheram-se 
os parâmetros antropométricos (IMC e 
perímetro abdominal), mediu-se a pressão 
arterial e determinou-se a glicemia em jejum 
e os valores de Colesterol total (C-Total) 
e triglicerídeos (TGs). Foram realizadas 
análises estatísticas por teste t para amostras 
independentes e ANOVA com teste post-
hoc para comparação de variáveis e regressão 
categorial para análise da influência dos 
factores de risco nas variáveis em estudo.
A idade média do grupo de M foi de 
55,6±1,5 vs 60,1±1,2 anos para FF e a razão 
homem/mulher foi M=0,8 e FF=0,6. Na 
população de M, o IMC foi de 29,6±0,6 kg/
m2 e o perímetro abdominal de 97,5±1,2 
cm, enquanto na da FF foi 28,2±0,3 kg/
m2 e 100,9±0,8 cm, respectivamente. Na 
população de M, a glicemia (104,8±3,0 
mg/dl), C-Total (186,1±5,4 mg/dl) e TGs 
(188,3±14,1 mg/dl) foram superiores às 
encontradas na população da FF, com valores 
de glicemia de 95,9± 2,0 mg/dl (p≤0,05), 
C-total de 174,3±3,9 mg/dl (p≤0,05) e TGs 
de 163,1±9,4 mg/dl (p>0,05). Apenas 7% 
da amostra total apresentava valores de PA 
normais, com valores de pressão normal alta 
em 28,6% e 25,2% dos indivíduos, para M e 
FF, respectivamente. A prevalência de HTA 
foi de 65,0% em M e de 67,7% na FF. Quer 
no interior quer no litoral, são as mulheres 
que apresentam valores mais elevados de 
HTA (M=40,3% e FF=40,9%). Os hábitos 
tabágicos não influenciaram os factores avali-
ados, ao contrário do que aconteceu relati-
vamente ao consumo de álcool, alimentação 
e exercício físico. Nos hipertensos tratados, 
constatou-se que 40% não apresentavam a 
PA controlada.
Em conclusão, em ambas as amostras popu-
lacionais estudadas, existem factores de risco 
CV não controlados. Os resultados obtidos 
alertam para a necessidade de estratégias 
preventivas para redução do risco CV global 
na população portuguesa.
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A Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono 
(SAOS) é reconhecida como um factor 
de risco independente para a Hipertensão 
Arterial (HTA). Sendo muito prevalente 
no contexto da patologia cardiovascular, é 
muitas vezes subdiagnosticada. A SAOS 
deverá ser convenientemente excluída no 
doente Hipertenso refractário (em particular 
no obeso, com patologia do sono conhecida 
ou suspeita, padrão não dipper, predomínio 
diastólico e nocturno) como potencial causa 
secundária de HTA. Vários estudos têm 
demonstrado que o tratamento dirigido para 
a SAOS (CPAP- contínuos positive airway 
pressure) tem contribuído para o controlo da 
pressão arterial, sobretudo nos doentes com 
HTA severa e refractários, com importância 
em termos de risco cardiovascular global. Os 
autores pretendem relatar 4 casos clínicos de 
forma sumária, bem representativos destas 
entidades, bem como da importância do di-
agnóstico atempado e da orientação correcta 
destes casos.
4 casos clínicos: 3 doentes sexo masculino e 1 
do sexo feminino, entre a 4ª e 6ª décadas de 
vida, todos referenciados à consulta hospita-
lar por HTA secundária. Após o diagnóstico 
atempado e tratamento dirigido, todos os 
doentes evoluíram favoravelmente em termos 
risco cardiovascular, com redução substancial 
dos fármacos antihipertensores, demons-
trando a importância do reconhecimento da 
potencial relação entre estas entidades.
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Introdução: O eletrocardiograma é um 
importante exame auxiliar na prática clínica diária 
de Medicina Geral e Familiar, sendo o segui-
mento de doentes com fatores de risco cardiovas-
culares (FRCV) um dos principais motivos para a 
sua requisição.

objEtIvo: Caracterizar a alteração ao 
seguimento clínico dos utentes 6 meses após a 
realização de um ECG requisitado para follow-up 
de FRCV.

Métodos: Realizou-se um estudo transver-
sal com componente analítico de uma série con-
secutiva de ECG, recolhidos por um período de 2 
anos com início em 01/03/2007, na consulta de 9 
Médicos de Família de um Centro de Saúde urba-
no do Porto. No momento da requisição procedia-
se ao registo de dados numa grelha estruturada. 
As leituras foram realizadas por Médicos de 
Família com experiência e os resultados foram 
codificados pelo novacode. Seis meses depois, os 
processos clínicos dos utentes foram analisados 
para registar a alteração clínica ao seguimento dos 
doentes. Utilizou-se a regressão logística multi-
nominal para testar a hipótese nula.

rEsultados: Foram analisados 218 ECG 
pedidos para seguimento de FRCV correspon-
dentes a 25% do total de ECG requisitados neste 
período: 49,5% (IC95%: 42,9-56,2%) foram 
normais; 38,1% (IC95%: 31,6-44,5%) e 12,4% 
(IC95%: 8,0-16,8%) apresentaram anormali-
dades minor e major, respetivamente. Em 63,8% 
(IC95%: 57,4-70,1%) dos utentes manteve-se a 
orientação previamente definida, 22,9% (IC95%: 
17,4-28,5%) alteraram a medicação cardiovas-
cular, em 11,0% procedeu-se a um pedido de 
novos exames e 2,3% (CI95%: 0,3-4,3%) foram 
referenciados aos cuidados hospitalares. A análise 
multivariada não mostrou relação significativa 
entre a presença de anormalidades e a orientação 
futura.

ConClusão: O resultado de um ECG tem 
pouca relevância nos doentes com FRCV a médio 
prazo na medida em que não faz variar signifi-
cativamente a orientação clínica previamente 
instituída. 
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Introdução: A hipertrofia do ventrículo 
esquerdo (HVE) é um importante marcador de 
doença cardíaca nos doentes com hipertensão 
arterial e o ECG é um exame fundamental no seu 
rastreio.

objEtIvo: Identificar a sensibilidade e 
especificidade dos critério eletrocardiográfico de 
voltagem para HVE (Sokolow-Lyon ou Cornell)

Métodos: Realizou-se uma revisão 
sistemática com metanálise por pesquisa na 
MEDLINE via pubmed utilizando os termos 
MeSH “electrocardiography” and “echocar-
diography” and “sensitivity and specificity” and 
“Hypertrophy, Left Ventricular” de artigos pub-
licados em inglês, francês, espanhol e português 
nos últimos 10 anos. Encontraram-se 17 artigos, 
dos quais foram selecionados 5 para inclusão mais 
3 artigos incluídos a partir das referências dos 
estudos iniciais. Foram incluídos os estudos onde 
se comparavam os critérios de Sokolow-Lyon ou 
de Cornell versus ecocardiograma.

rEsultados: 8 estudos compararam os 
critérios de voltagem de Sokolow-Lyon com o 
ecocardiograma com uma sensibilidade ponderada 
de 24,0% (IC95%: 22,5-25,4%) e uma especifici-
dade de 86,8% (IC95%: 85,4-88,1%). 5 estudos 
compararam os critérios de voltagem de Cornell 
com uma sensibilidade de 37,2% (IC95%: 35,7-
38,6%) e uma especificidade de 90,5% (IC95%: 
89,1-91,9%).

ConClusão: Nesta revisão os critérios 
de voltagem de Cornell demonstram ser mais 
adequados à identificação de hipertrofia do ven-
trículo esquerdo.
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O  Hiperparatiroidismo primário (HPTP) é uma 
endocrinopatia secundária à secreção aumentada 
da hormora paratiroideia por um adenoma (81%), 
hiperplasia (15%) ou carcinoma das glândulas 
paratiroides (%). Estima-se uma incidência anual 
de 30 novos caos por 100000 habitantes. Ocorre 
sobretudo em doentes do sexo feminino em 
idade pós menopausica e cerca de 80% dos casos 
são assintomáticos. A sua relação com a doença 
cardiovascular e em particular com a Hipertensão 
arterial é reconhecida, contudo os mecanismos 
patogénicos subjacentes não são consensuais, mas 
sabe-se que a hipercalcémia secundária representa 
um papel fundamental nesta patogénese. 
Os autores apresentam um caso clínico de uma 
doente de 66 anos de idade com HTA g3 resist-
ente e com hipercalcémia no estudo inicial.  Os 
autores ao exporem este caso, pretendem fazer 
uma breve revisão teórica sobre o tema, tentando 
responder a algumas questões no que diz respeito 
a esta relação. Será causa  ou consequência?
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A infecção VIH é uma patologia que actual-
mente representa um importante peso na saúde 
mundial pelo aumento progressivo da sobrevida 
destes doentes com consequente surgimento das 
patologias associadas a idades mais avançadas. 
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O aumento da prevalência dos factores de risco 
cardiovascular e morbimortalidade que estes 
acarretam são um desafio para os clínicos que 
lidam com estes doentes, sobretudo pelas alte-
rações intrínsecas à própria doença e associadas à 
terapêutica anti-retroviral.  
Os autores apresentam o caso de uma mulher de 
49 anos, raça negra e antecedentes de hiperten-
são arterial com auto-suspensão da medicação 
anti-hipertensiva, admitida por quadro de edema 
dos membros inferiores, distensão abdominal, 
edema periorbitário e valores tensionais elevados 
com uma semana de evolução e de agravamento 
progressivo. Laboratorialmente, destacava-se: 
anemia microcítica hipocrómica (ferropénica), 
^VS (120mm), hipoalbuminémia (0,9g/dL), dis-
lipidémia mista (colesterol total 331mg/dL, TG 
188mg/dL), proteinúria nefrótica (7,8g/24h) com 
função renal normal (Clcreat 90mL/min), estudo 
da auto-imunidade com ANA+, anti-SSA+ e 
anti-SSB+ (sem clínica de doença auto-imune), 
serologia VIH2+ (CD4+ 604,9cél/µL), antiHBs+, 
antiHBe+ e antiHBc+. Ecocardiograma TT com 
alterações sugestivas de cardiopatia hipertensiva, 
ecografia renal com hiperecogenecidade difusa do 
parênquima e redução da diferenciação paren-
quimo-renal. Biópsia renal sugestiva de doença de 
lesões mínimas.  Corticoterapia com prednisolona 
(1mg/Kg/dia), albumina humana dessalgada, 
diuréticos, ferro oral e suporte transfusional; 
terapêutica anti-hipertensora com IECA e BCC, 
dislipidémia medicada com estatina. Boa evolução 
clínica e laboratorial com controlo dos valores 
tensionais, diminuição dos edemas e normalização 
da proteinúria (149mg/24h). Sem terapêutica 
anti-retroviral de momento e com contagem 
CD4+ 628,6cél/µL. 
A doença de lesões mínimas é uma nefropatia 
pouco frequente na idade adulta que se caracte-
riza por síndroma nefrótico e anasarca, em que a 
HTA pode estar presente, em aproximadamente 
30% dos casos, como forma de apresentação. 
Frequentemente idiopática, pode surgir associada 
a várias patologias, entre as quais, a infecção VIH 
tem assumido um papel cada vez mais preponder-
ante. A realização de biópsia renal em casos com 
síndroma nefrótico torna-se, por isso, essencial de 
modo a adequar a terapêutica de forma a controlar 
a TA e a corrigir a proteinúria.
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A prática regular de exercício físico (treino) 
apresenta comprovados benefícios no controlo do 
desmetabolismo e na melhoria do perfil de risco 
cardiovascular (CV) na diabetes tipo 2 (DT2). A 
melhoria da condição CV do diabético dependerá 
não apenas da redução dos níveis de HbA1c mas 
também de outros factores, como a pressão arte-
rial (PA). A pressão  diferencial  tem sido indicada 
como uma medida indirecta da rigidez arterial 
e o melhor marcador do risco de coronariopatia. 
As anomalias do sistema neuro-imuno-endócrino 
desempenham um papel importante na hiperten-
são e DT2, pelo que as estratégias para diminu-
ição dos mediadores inflamatórios constituem 
medida eficaz na protecção das complicações 
macrovasculares diabéticas.
O presente trabalho pretendeu avaliar a influência 
da prática de um programa de exercício aeróbio 
nas diferentes componentes do risco CV global 
num modelo animal de DT2.
Foram utilizados ratos diabéticos obesos, Zucker 
Diabetic Fatty (ZDF fa/fa) e os seus controlos 
não diabéticos e não obesos (ZDF +/+). Às 8 
semanas de idade, cada grupo foi subdividido em 
dois outros (n=8 cada): um mantido sem exercício 
(sedentário) e outro submetido a um protocolo de 
natação (1h/dia, 3x/semana) durante 12 semanas. 
Os animais foram sacrificados às 20 semanas de 
idade (48h após o treino para os ratos treinados). 
Semanalmente avaliaram-se o peso corporal e 
a PA. No início e no final da experiência foram 
efectuados os seguintes doseamentos: glicose, 
HbA1c, insulina, colesterol total (CT), triglic-
erídeos (TGs), proteína C reactiva (PCR-hs), 
3-nitrotirosina (3-NT) e noradrenalina plasmática 
(NA). Resultados em médias±epm (ANOVA e 

teste LSD; p<0.05).
Nos grupos de animais treinados não houve 
alteração do peso corporal. Em ambos os grupos, 
mas de forma mais marcada nos ratos diabéticos, 
a prática de exercício foi capaz de prevenir o au-
mento da PA (sistólica, média e sobretudo difer-
encial) e da frequência cardíaca, sem alteração da 
PA diastólica. Para além disso, o 
exercício nos ratos diabéticos preveniu o aumento 
da glicemia (-31,25%),  da HbA1c (-6,6%) e da 
hiperinsulinemia (-2,5%). Mais ainda, modificou 
favoravelmente os valores de CT (diabéticos: 
-17,3%; controlo: -7,3%), de TG (diabéticos: 
-23,8%; controlo: -7,3%), da PCR-hs (diabéticos: 
-26,13%; controlo: -12,0%) e de 3-NT (-29,0% 
nos diabético), sem alterações de NA plasmática 
nos animais diabéticos (p>0,05).
O programa de exercício avaliado diminuiu a 
PA diferencial dos animais diabéticos obesos, 
sugerindo uma melhoria da compliance arterial 
vascular nos ratos diabéticos, com diminuição do 
trabalho cardíaco, mostrando-se ainda efectivo na 
melhoria de outros factores de risco CV, incluindo 
ao nível do perfil lipídico, inflamatório e oxidativo. 
Estes resultados, ainda que menos expressivos, 
foram também observados nos animais do grupo 
não diabético e não obeso treinado, sugerindo que 
os benefícios do exercício regular são extensivos 
à população saudável, adaptando a prescrição à 
condição física do indivíduo.
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HIPErtEnsão sECundÁrIa a 
QuÊ?

Cátia albino1, ana Filipa Martins2, Pedro 
Guedes3, Carlos Machado e Costa1, j. braz 
nogueira1

(1 CHln – Hospital de santa Maria; serviço de 
Medicina 1 ; 2 CHln - Hospital de santa Maria; 
departamento de Endocrinologia; 3 Hospital 
Curry Cabral; serviço de Medicina 1)
Email : katialbino@gmail.com

Apenas 5-20% dos casos de hipertensão arterial 
(HTA) diagnosticados têm uma etiologia identi-
ficável, sendo denominada HTA secundária.
Existem várias causas de HTA secundária, de 
entre as quais destacamos os tumores secretores de 
catecolaminas que se subdividem em feocromoci-
tomas e paragangliomas consoante a sua localização 
e natureza das hormonas secretadas. Tipicamente 
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o doente apresenta, no início da doença, episódios 
paroxísticos de ansiedade, diaforese, dispneia, epigas-
tralgia, cafaleias, tensão arterial (TA) elevada, náuseas, 
palpitações e tremor.
Os autores descrevem o caso de uma doente de 21 
anos sem antecedentes pessoais ou familiares de relevo 
que inicia, seis meses antes da primeira avaliação, 
quadro paroxístico de cefaleia holocraneana de grande 
intensidade associada a picos hipertensivos, ansiedade, 
palpitações, náuseas, palidez e tremor discreto. Os 
episódios descritos tinham duração de 1-2h tendo mo-
tivado a ida ao serviço de urgência por diversas vezes. 
Foi medicada com carvedilol 25mg 2id sem melhoria. 
Foi referenciada a consulta de Medicina Interna, onde 
à observação se identificou TA elevada, sem variações 
significativas entre os membros, e sem variação signifi-
cativa com o ortostatismo.
Dada a idade da doente realizou-se marcha diagnóstica 
de HTA secundária, após interrupção da terapêutica 
acima referida, sendo identificada elevação das cateco-
laminas urinárias, nomeadamente noradrenalina, do-
pamina e noradrenalina, sem elevação significativa da 
adrenalina. Este padrão de elevação destas hormonas é 
compatível com paraganglioma. Dada a raridade desta 
entidade clínica os autores decidiram realizar o teste de 
supressão com clonidina que neste caso resultou na su-
pressão dos níveis de catecolaminas séricas para níveis 
dentro dos valores de refe-rência pelo que a elevação 
das catecolaminas foi interpretada como reacção exag-
erada ao stress. A doente foi medicada com clonidina 
0,150mg 2id com resolução do quadro.
Foi estimado que 97% dos doentes com HTA cujos 
níveis de metanefrinas fraccionadas se encontram 
elevados não têm tumores secretores destas hormonas 
pelo que os autores realçam a importância do teste de 
supressão com clonidina no diagnóstico destas situa-
ções antes de passar para investigação etiológica com 
procedimentos invasivos e desnecessários.

Id rEsuMo : 47
o QuE dIstInGuE a não-adEsão 
IntEnCIonal E não IntEn-
CIonal À tEraPÊutICa antI-
HIPErtEnsora: avalIação dE 
FaCtorEs assoCIados, EM HIP-
ErtEnsos MEdICados sEGuIdos 
nos CuIdados dE saÚdE PrIMÁrI-
os da rEGIão dE lIsboa

Fernandes M, souto d, simões r, areias C, 
Gomez v, lopes E, alarcão v, nicola Pj, rocha E

(Instituto de Medicina Preventiva - Faculdade de 
Medicina de lisboa)
Email : mccf@fm.ul.pt

A não-adesão à terapêutica anti-hipertensora 
(antiHT) é um importante problema na preven-
ção cardiovascular. A distinção entre não-adesão 
não intencional (por esquecimento) e intencional 
(falha/alteração da dose por iniciativa do doente) 
pode ajudar na compreensão e intervenção sobre 
este comportamento. São objectivos deste estudo 
(1) estimar a frequência da não-adesão à terapêu-
tica antiHT e (2) avaliar a associação com variáveis 
socio-demográficas e relacionadas com a medicação 
e (3) com o controlo da pressão arterial (PA).
Este estudo foi desenvolvido no âmbito do 
projecto DIMATCH-HTA, um estudo longitu-
dinal que pretende avaliar o impacto da adesão e 
de outros determinantes no controlo da PA em 
hipertensos medicados imigrantes dos PALOP 
e naturais de Portugal seguidos nos cuidados de 
saúde primários da região Lisboa e Vale do Tejo. 
Na avaliação inicial, foi recolhida informação 
sobre variáveis socio-demográficas (sexo, idade, 
escolaridade, naturalidade), relacionadas com a 
medicação (eventos adversos, uso de estratégias 
para lembrar a toma da medicação e nº medica-
mentos antiHT), adesão à terapêutica (question-
ário “Medida de Adesão ao Tratamento”, validado 
para Portugal) e registo de PA. A análise dos 

dados incluiu análise descritiva e testes bivariados 
para avaliar associações (α=0,05) entre adesão e 
restantes variáveis.
Foram incluídos 758 participantes, idade média 
61,8±10,3 anos, 42,1% sexo masculino, 56,3% 
naturais de Portugal e 47,1% controlados. Quanto 
à adesão, 54,6% (n=414) eram não-aderentes, 
dos quais 33,8% não-ade-rentes intencionais. 
Verificou-se associação da adesão com idade 
(P<0,01) e naturalidade (P<0,01), sendo os mais 
idosos e naturais de Portugal mais propensos a 
relatar adesão ou não-adesão não intencional 
(tabela1). Quanto às estratégias para lembrar a 
toma da medicação, aderentes e não-aderentes 
não intencionais reportaram mais frequentemente 
adoptar pelo menos uma estratégia (P=0,01). Não 
se verificaram associações entre adesão e sexo, es-
colaridade, eventos adversos ou nº de antiHT. Não 
foram encontradas diferenças significativas quanto 
ao controlo da PA, em função da adesão.
Nos hipertensos, a não-adesão é um comporta-
mento frequente. A não-adesão não intencional 
parece ser mais frequente em indivíduos mais ido-
sos e naturais de Portugal. A não-adesão intencio-
nal poderá estar associada a outros factores como 
conhecimentos ou crenças em relação à doença 
e medicação. Futuras análises deverão explorar 
em que medida os tipos de não-adesão e factores 
associados podem ser traduzidos em estratégias de 
promoção da adesão à terapêutica. 
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Em caso de intervenção aguda: a cirurgia / intervenção deve ser 
adiada até, pelo menos, 12 horas após a última dose. Se a cirurgia 
não poder ser adiada o risco de hemorragia pode estar aumentado. 
Anestesia espinal/anestesia epidural/punção lombar: após remoção de 
um cateter, esperar pelo menos 2 horas antes da administração do 
dabigatrano. Doentes após-cirúrgia com risco aumentado de 
hemorragia e Doentes com elevado risco de mortalidade cirúrgica e 
factores de risco para acontecimentos tromboembólicos: precaução. 

Cirurgia por fractura da anca: não recomendado. Enfarte do Miocárdio: o risco é mais elevado em: enfarte de miocárdio prévio; idade ≥ 65 anos + diabetes ou doença arterial coronária; 
fracção de ejecção ventricular esquerda < 40 %; compromisso renal moderado; tratamento com AAS + clopidogrel ou só clopidogrel. Corantes: amarelo-sol: pode causar reacções 
alérgicas. Interacções medicamentosas e outras formas de interacção: Anticoagulantes e antiagregantes plaquetários:o tratamento concomitante com HNF, HBPM e derivados da 
heparina, trombolíticos, antagonistas dos receptores GPIIb/IIIa, ticlopidina, prasugrel, dextrano, sulfimpirazona, rivaroxabano, AVK, clopidogrel e AINE pode aumentar o risco de 
hemorragia. Interacções relacionadas com o perfil metabólico do dabigatrano: não é metabolizado pelo citocromo P450; não são esperadas interacções medicamentosas. Inibidores da 
gp-P: a administração concomitante com fortes inibidores da gp-P (amiodarona, verapamilo, quinidina, cetoconazol e claritromicina) pode aumentar as concentrações plasmáticas 
de dabigatrano. É recomendada monitorização clínica rigorosa. A co-administração com posaconazol ou dronedarona é não é recomendada. Indutores da gp-P: evitar a 
administração concomitante com indutores da gp-P (rifampicina, hipericão, carbamazepina ou fenitoína): pode haver diminuição das concentrações de dabigatrano. Outros fármacos 
que afectam a gp-P: inibidores da protease, incluindo o ritonavir, não são recomendados para tratamento concomitante. Efeitos indesejáveis: As reacções adversas mais 
frequentemente notificadas foram hemorragias.  Frequente: anemia, epistaxe, hemorragia gastrointestinal, dor abdominal, diarreia, dispesia, náusea, alteração da função hepática 
/ alteração dos testes da função hepática. Pouco frequente: diminuição da hemoglobina, trombocitopenia, hipersensibilidade ao fármaco, erupção cutânea, prurido, hemorragia 
intracraniana, hematoma, hemorragia, hemoptise, hemorragia rectal, hemorragia hemorroidal, úlcera gastrointestinal, gastroesofagite, doença do refluxo gastroesofágico, 
vómitos, disfagia, aumento da alanina aminotransferase, aumento da aspartato aminotransferase, hemorragia cutânea, hemorragia genito-urinária, hematúria, hemorragia no 
local de incisão. Raro: diminuição do hematócrito, urticária, aumento das enzimas hepáticas, hiperbilirrubinémia, hemartroses, hemorragia no local de injecção, hemorragia no 
local de inserção do cateter. Muito raro (< 1/10000)/ Desconhecido: broncospasmo. Fevereiro 2012

PRADAXA 110 mg e 150 mg cápsulas. Cada cápsula contém 110 mg dabigatrano + 3 mcg amarelo-sol ou 150 mg dabigatrano + 4 mcg amarelo-sol. Indicações: Prevenção do AVC 
e embolismo sistémico em doentes adultos com fibrilhação auricular não-valvular com um ou mais dos seguintes factores de risco: AVC, AIT ou embolismo sistémico prévios; 
fracção de ejecção ventricular esquerda < 40 %; insuficiência cardíaca sintomática  ≥ Classe 2 da NYHA; idade ≥ 75 anos; idade ≥ 65 anos associada a uma das seguintes condições: 
diabetes mellitus, doença arterial coronária, ou hipertensão.  Posologia e modo de administração: Dose recomendada: 300 mg (1 cápsula 150 mg/ 2xdia). Doentes com idade entre 
75-80 anos: 300 mg (1 cápsula 150 mg/ 2xdia); nos casos em que o risco de tromboembolismo é baixo e o risco de hemorragia é elevado, de acordo com o critério médico, pode ser 
considerada uma dose de 220 mg (1 cápsula 110 mg/ 2xdia). Doentes com ≥ 80 anos: 220 mg (1 cápsula 110 mg/ 2xdia). Uma vez que o compromisso renal pode ser frequente nos 
idosos (> 75 anos), a função renal deve ser avaliada, tal como descrito na secção abaixo mencionada “Compromisso renal”. Doentes com risco aumentado de hemorragia: os ajustes 
posológicos devem ser definidos, de acordo com o critério do médico, após avaliação do potencial benefício e risco para cada doente. Quando é identificada excessiva exposição ao 
dabigatrano em doentes com risco aumentado de hemorragia, a dose recomendada é 220 mg (1 cápsula 110 mg/ 2xdia). Nos indivíduos com gastrite, esofagite ou refluxo 
gastroesofágico, devido ao elevado risco de hemorragia gastrointestinal major, pode ser considerada uma dose de 220 mg (1 cápsula 110 mg/ 2xdia). Utilização concomitantemente 
de Pradaxa com verapamilo: 220 mg (1 cápsula 110 mg/ 2xdia). Compromisso renal: Grave – contraindicado; Moderado - 300 mg (1 cápsula 150 mg/ 2xdia); no entanto, nos doentes com 
elevado risco de hemorragia, deve ser considerada uma redução da dose para 220 mg (1 cápsula 110 mg/ 2xdia); Ligeiro - 300 mg (1 cápsula 150 mg/ 2xdia). Nos doentes com 
compromisso renal é recomendada monitorização clínica rigorosa. A função renal deve ser avaliada, através do cálculo da CLCr, antes do início do tratamento, de modo a excluir os 
doentes com compromisso renal grave (CLCr < 30 ml/min), e durante o tratamento, pelo menos uma vez por ano, ou mais frequentemente, se necessário, nas situações clínicas em 
que exista suspeita de que a função renal possa diminuir ou deteriorar-se (hipovolemia, desidratação, e determinadas medicações concomitantes, etc.). Substituição de Pradaxa por 
anticoagulantes por via parentérica: recomenda-se um tempo de espera de 12h após a última dose. Substituição de anticoagulantes por via parentérica por Pradaxa: iniciar o dabigatrano 
0-2h antes da hora de administração da próxima dose da terapêutica que está a ser substituída, ou na altura em que esta terapêutica é suspensa, nos casos de tratamento continuo 
(ex.: HNF via intravenosa). Substituição de Pradaxa por antagonistas da Vitamina K (AVK): ajustar o tempo de início de AVK com base na CLCr: CLCr ≥ 50 ml/min, iniciar AVK 3 dias antes 
da descontinuação do dabigatrano; CLCr ≥ 30< 50 ml/min, iniciar AVK 2 dias antes da descontinuação do dabigatrano. Substituição de AVK por Pradaxa: interromper o AVK. O 
dabigatrano pode ser administrado assim que o INR for < 2.0. Cardioversão: o dabigatrano pode ser descontinuado durante a cardioversão. População pediátrica: não recomendado 
<18 anos. Contra-indicações: Hipersensibilidade à substância activa ou excipientes. Compromisso renal grave (CLCr < 30 ml/min). Hemorragia activa clinicamente significativa. 
Lesões orgânicas em risco de hemorragia. Perturbação espontânea ou farmacológica da hemostase. Afecção hepática ou doença hepática com previsível impacto na sobrevivência. 
Tratamento concomitante com cetoconazol sistémico, ciclosporina, itraconazol e tacrolímus. Advertências e precauções especiais: Afecção hepática: não recomendado em doentes 
com aumento das enzimas hepáticas > 2 LSN. Risco hemorrágico: precaução em situações em que o risco de hemorragia possa estar aumentado (Idade ≥ 75 anos; Compromisso 
renal moderado; Co-medicação com inibidores da gp-P; Tratamento com AAS, AINE, clopidogrel; Alterações da coagulação; Trombocitopenia ou alterações funcionais das 
plaquetas; Doença gastrointestinal ulcerativa activa; Hemorragia gastrointestinal recente; Biopsia ou trauma grave recente; Hemorragia intracraniana recente; Cirurgia cerebral, 
espinal ou oftálmica, Endocardite bacteriana). É recomendada monitorização clínica rigorosa. O TTPA fornece uma indicação aproximada da intensidade da anticoagulação obtida 
com dabigatrano. Em doentes com hemorragia ou em risco de hemorragia, o teste de TTPA pode ser útil na detecção de um excesso de actividade anticoagulante. No entanto, tem 
sensibilidade limitada e não é adequado para a quantificação precisa do efeito anticoagulante, especialmente em presença de altas concentrações plasmáticas de dabigatrano. 
Valores elevados de TTPA devem ser interpretados com precaução. Se necessário, devem ser realizados testes quantitativos mais sensíveis, tais como o teste calibrado do Tempo 
de Trombina diluído (TTd). Indutores da gp-P: evitar a administração concomitante com indutores da gp-P (rifampicina, hipericão, carbamazepina ou fenitoína). Cirurgia e 
intervenções: intervenções cirúrgicas podem requerer a interrupção temporária do dabigatrano. Regras de interrupção antes de intervenções invasivas ou cirúrgicas:

Data da última revisão Fevereiro 2012
Medicamento sujeito a receita médica.
Para mais informações deverá contactar o Representante do Titular da AIM: 
Boehringer Ingelheim, Lda. 
Av. de Pádua, nº 11, 1800-294 Lisboat

Pradaxa  110mg 10 caps

Pradaxa 110mg 60 caps

Utente

R. GERAL
(69%)
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R. ESPECIAL
(84%)

5.90€
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P.V.P

19.04€

100.35€
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3.05€

16.06€

Pradaxa 150mg/ 10 caps

Pradaxa 150mg/ 60 caps

19.04€

100.35€

Função renal
(ClCr: ml/min)

≥ 80
≥ 50-< 80
≥ 30-< 50

Semi-vida
(horas)

~ 13
~ 15
~ 18

Elevado risco de hemorragia 
ou cirurgia major

2 dias antes
2-3 dias antes
4 dias antes

Risco 
normal

24 horas antes
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aderente não aderente 
não intencional 

não aderente 
intencional

P

 n      339 272 140

 idade média±dp 63,2±10,4 61,4±10,0 59,2±10,0 <0,01

 % homens 41,0 43,1 42,9 0,86

 % imigrantes 35,2 45,3 61,4 <0,01

 % com eventos 
adversos    

9,85 13,8 7,9 0,17

 % com estratégia 
medicação 

93,3 92,3 85,0 0,01

 nº antiHt 
média±dp

1,71±0,92 1,77±0,86 1,84±0,96 0,33

 % controlados 50,7 46,7 41,4 0,20
Tabela 1
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NacioNais:

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

25 Jornadas de cardiologia 
da Unidade de cardiologia 
do Hospital Egas Moniz
12 e 13 de Outubro de 2012
Hotel Vila Galé Ópera

Xi Jornadas de cardiologia 
da Medicina Familiar de 
aveiro Norte
12 e 13 Outubro de 2012
Hotel Solverde Espinho

iX Reunião de HTa e Risco 
cardiovascular de santarém 
9 e 10 de Novembro de 2012, 
Antiga Escola Práctica de 
Cavalaria - Santarém

Xiii Jornadas de Hiperten-
são arterial e Risco cardio-
vascular de Matosinhos
16 e 17 de Novembro de 2012.
Hotel Sheraton Porto

AGENDA 2012

coNgREssos NacioNais E iNTERNacioNais 2012
iNTERNacioNais:

acc: american college 
of cardiology
24 a 27 de Março de 2012
Chicago - EUA

EsH: European society of 
Hypertension
26 a 29 de Abril de 2012
Londres - Inglaterra

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

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

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

PORTO

VILAMOURA

COIMBRA

NEW YORK

LONDRES

BERLIM
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