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EDI TORIAL
Em tempos de crise (internacional e nacional), 
como o que atravessamos, escasseia a inovação 

que necessita de forte apoio económico para 
o seu desenvolvimento. Por motivos seme-

lhantes, para fazer face à escassez de recursos, 
há tendência a um certo relaxamento ao nível 

da exigência na aplicação de normas de atuação 
de excelência (a falsa ideia do “poupar” sem 

olhar às consequências). É nestes períodos que 
a necessidade de atualização científica que é 
providenciada pelas Sociedades e veiculada 

pelos seus órgãos de comunicação se torna, se 
possível, ainda mais importante: boa infor-

mação que ajude a uma correta formação. É 
neste contexto que se divulgam os resumos das 
restantes comunicações ao sexto Congresso da 

Sociedade Portuguesa de Hipertensão e se lan-
ça o anúncio do próximo, o sétimo, pela carta 
do seu presidente além de outras informações 

úteis. Esperemos que levem ao empenha-
mento e à participação de todos. Atempada-

mente poderão organizar as apresentações que 
demonstrem a nossa atividade e experiência 

nesta área do conhecimento. 
É ainda nesta linha de intervenção atual que 

incluímos a divulgação mais ampla duma 
nota para a imprensa da intervenção duma 

deputada portuguesa ao Parlamento Europeu 
sobre a prevenção dos AVCs numa área anexa 

à hipertensão como fator de risco: a fibrilhação 
auricular.

Como textos de fundo neste número da nossa 
Revista só incluímos dois, pela sua extensão. 
Queremos realçar pela importância que tem 

e pelo que traz ao conhecimento cada vez 
mais preciso sobre a nossa realidade, o estudo 

da “Prevalência de Hipertensão Arterial na 
População Adulta do Concelho da Covilhã”. 
O outro é mais uma perspetiva útil a um dos 

temas mais importantes e sobre o qual somos 
frequentemente questionados pelos nossos 

doentes: a utilidade de determinados produtos 
na prevenção neste caso “Qual a evidência do 
uso de suplementos de Omega-3 em Preven-

ção Cardiovascular?”.
Desejamos uma cada vez maior interatividade 

com os nossos leitores pelo que ficamos a 
aguardar os vossos trabalhos bem como cartas 
comentando tudo o que apresentamos, ou até 

a divulgação de atividades regionais e locais 
nesta área formação médica. 

Vítor Ramalhinho
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PALAVRAS CHAVE:
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RESUMO
Introdução: A hipertensão arterial é um 
grave problema de saúde pública com elevada 
prevalência na população adulta, sendo uma 
das principais causas de morbilidade e de 
mortalidade nos países mais desenvolvidos. 
Portugal não é exceção uma vez que esta 
patologia representa um dos fatores de risco 
mais relevantes estando na etiologia de inúmeras 
doenças cerebrovasculares e cardiovasculares, 
sendo por isso importante agir de forma a 
prevenir o seu crescimento.
Objetivo: Este trabalho tem como objetivo 
estudar a prevalência de hipertensão arterial 
no concelho da Covilhã e a sua relação com os 
diversos fatores de risco, visto que é uma região 
para a qual não existe nenhum estudo realizado 
desta natureza.
Métodos: O presente estudo foi realizado nos 
últimos dois anos, numa amostra representativa 
do concelho da Covilhã constituída por 1272 
indivíduos de ambos os sexos com idades 
compreendidas entre os 18 e os 95 anos. Foi 
avaliada por três vezes a pressão arterial, com 
um aparelho professional-grade aneroid blood 
pressure system, depois de cinco minutos de 
repouso e intervaladas por cinco minutos. Foi 
definido indivíduo com hipertensão todo aquele 
que apresentava valores segundo as guidelines, 

PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO 
ARTERIAL NA POPULAÇÃO ADULTA DO CONCELHO DA COVILHÃ

≥ 140mmHg e/ou ≥ 90mmHg e/ ou estar sob 
terapêutica anti hipertensora.
Resultados: No total da amostra, verificou-se 
que 63.3% dos indivíduos que fizeram parte 
da amostra tinham hipertensão arterial, sendo 
mais prevalente nas mulheres. Constatou-se 
também que do total de hipertensos, 32.9% 
tinham valores de pressão arterial medida acima 
dos valores estandardizados, enquanto 30.3%, 
apesar de já serem conhecidos apresentavam 
valores dentro da normalidade. Importa também 
referenciar que 9.6% dos participantes que 
se apresentavam com valores acima dos da 
normalidade, referiam não saber ser hipertensos.
Discussão/Conclusão: Estes resultados mostram 
a elevada prevalência de hipertensão arterial no 
concelho por nós estudado. 

KEYWORDS:
Blood Hypertension, Prevalence, Adult 
Population, Covilhã municipality.

ABSTRACT
Introduction: Blood Hypertension is a serious 
public health problem with high prevalence in 
adults and it is a major cause of morbidity and 
mortality in developed countries. Portugal is 
no exception because this pathology represents 
one of the most important risk factors, 
which has been in the etiology of numerous 
cerebrovascular and cardiovascular diseases. 
Given these facts, it is important to prevent 
their growth.
Objective: The aim of this work is to study the 
prevalence of Blood Hypertension in Covilhã 
municipality, since it is a region for which there 
are no other studies of this nature.
Methods: This study was carry out over the 
past two years and is a representative sample 
of Covilhã municipally constituted by 1272 
subjects of both genders with ages between 18 
to 95 years. The blood pressure was measured 
three times, with a Professional device – grade 
aneroid blood pressure system - after five 
minutes rest and with intervals of five minutes. 
The presence of  hypertension was defined when 
a mean systolic blood pressure ≥ 140 mmHg 
and / or diastolic blood pressure ≥ 90 mmHg 
and/or the use of anti-hypertensive medication.
Results: Overall, 63.3% of the population had 
high blood pressure, being more common in 
women. 32.9% of the hypertensive population 
had blood pressure values above the standard, 

while 30.3%, although being aware of their 
high blood pressure, had it controlled. It is also 
important to state that 9.6% of participants were 
not aware of their high blood pressure.
Discussion/Conclusion: These results indicate 
that hypertension is highly prevalent in Covilhã 
municipally. 

INTRODUÇÃO
A hipertensão arterial (HTA) é uma doença 
com elevada prevalência na população adulta 
e constitui um enorme problema na sociedade 
atual(1,2), representando um dos fatores de risco 
mais relevantes na etiologia de doenças cerebrais 
e cardiovasculares. Por todos estes motivos, é 
possível afirmar que se trata da patologia com 
maior causa de morbilidade e mortalidade 
cardiovascular em Portugal(1,3). 
Em acréscimo, torna-se relevante estabelecer 
a comparação entre a prevalência de HTA em 
Portugal com diversos países do continente 
Europeu e do continente Americano. Num 
estudo realizado em 2003, Portugal apresenta 
uma prevalência de 42,1%, valor ligeiramente 
mais baixo do que o apresentado em Espanha 
onde se verifica uma prevalência superior (47%), 
tal como na Finlândia (49%) e na Alemanha 
(55%). Por outro lado, e ainda fazendo referência 
aos países europeus, a Suécia (38%), a Inglaterra 
(42%) e a Itália (38%) surgem com uma 
prevalência abaixo da portuguesa. Comparando 
a prevalência de HTA com os países do 
continente Americano, os Estados Unidos da 
América apresentam uma prevalência de 28% e 
o Canadá de 27%(4), valores significativamente 
mais baixos do que os mencionados no 
continente Europeu.
Atualmente pensa-se que a prevalência mundial 
de HTA, na população adulta, ronda os 25 
a 30% (cerca de 1000 milhões de pessoas), 
aumentando em indivíduos com idade superior 
a 60 anos, sendo responsável por cerca de 7,6 
milhões de mortes por ano e 7 milhões de 
mortes prematuras(5). 
Diretamente associados a uma pressão arterial 
(PA) elevada estão diversos fatores de risco, tais 
como a idade, a raça, a obesidade, o consumo de 
tabaco, o excesso de álcool ou um estilo de vida 
sedentário(1-4). Por sua vez, a HTA surge como 
fator de risco modificável associado às doenças 
cardiovasculares.
Durante as últimas décadas, a comunidade 
científica em conjunto com os profissionais de 
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saúde têm desenvolvido um esforço relevante 
no sentido de reduzir as taxas de mortalidade e 
morbilidade decorrentes de anos de HTA não 
tratada, todavia continua a ser uma doença sub 
diagnosticada e mal controlada(5). 
A estratégia global para a redução da 
mortalidade e morbilidade atribuídas à HTA 
deverá incluir planos de prevenção, deteção 
precoce e tratamento adequado.  
Assim, a HTA apresenta um quadro clínico cuja 
sintomatologia, por si só, não estabelece um 
diagnóstico preciso, isto porque, esta patologia 
pode evoluir de forma assintomática. Torna-se 
patologicamente sintomática quando surgem 
complicações cardiovasculares associadas, as 
quais podem ser limitativas e provocarem uma 
diminuição acentuada da qualidade de vida(6). 
Uma pequena redução dos valores de PA em 
doentes com diagnóstico de HTA pode trazer, 
benefícios significativos para a saúde. Nesta 
perspetiva, o estudo de Redon et al refere que 
um follow-up do doente hipertenso deverá ser 
realizado com o intuito de controlar os valores 
de PA(7).
De acordo com os dados mencionados no 
estudo efetuado por Macedo et al, torna-
se percetível que é necessário agir, pois 
a percentagem de hipertensos que tem 
conhecimento da doença, estando a ser tratada 
e controlada, é inaceitavelmente reduzida(8). 
Analisando de forma detalhada os dados 
bibliográficos supracitados é necessário advertir 
para a sensibilização que pode e deve ser feita 
junto da população, especialmente das classes 
etárias mais jovens, de forma a prevenir e detetar 
a etiologia desta epidemia. 
Desta forma, este trabalho pretende estudar 
a prevalência da HTA no concelho da 
Covilhã. Para tal, ambicionamos auxiliar 
na implementação de novas formas de 
sensibilização da população para esta patologia 
bem como para as gravíssimas consequências 
que esta pode trazer para a saúde e bem-estar de 
cada indivíduo. 
É fundamental ter um maior conhecimento 
da realidade local de forma a que se consiga 
implementar políticas de prevenção de saúde, 
ao nível dos cuidados de saúde primários mais 
eficazes. Pretende-se que este estudo vá ao 
encontro dessa necessidade!

MATERIAIS E MÉTODOS 
Este estudo transversal, observacional e analítico 
reporta-se a uma amostra representativa das 
freguesias do concelho da Covilhã, recolhida 
seguindo uma técnica de amostragem por 
conveniência. A recolha da amostra realizou-se 
no período compreendido entre os meses de 

abril de 2011 e o final do mês de setembro do 
mesmo ano. 
O principal critério de inclusão na amostra 
do estudo foi a idade igual ou superior a 18 
anos. Para a avaliação da PA, foi utilizado um 
aparelho “professional-grade aneroid blood 
pressure system” da MDF instruments®. De 
forma a comprovar a participação dos indivíduos 
no estudo, aplicou-se um questionário e 
foi obtido o consentimento informado. No 
caso dos indivíduos inquiridos analfabetos, 
o consentimento informado foi obtido 
verbalmente.

POPULAÇÃO DA AMOSTRA
Para a recolha da amostra do estudo, 
foram avaliados os valores de PA de todos 
os indivíduos que quisessem participar 
voluntariamente no estudo e que vivessem nas 
freguesias do concelho da Covilhã. 
Para o cálculo da amostra da população do 
concelho da Covilhã foram consultados os 
dados dos CENSUS de 2011 através do 
Instituto Nacional de Estatística(9), assumindo 
um nível de confiança de 95% e um valor de 
p≤0,05. Do total da população do concelho 
(aproximadamente 51770 habitantes) e para um 
erro amostral de 3% a amostra a recolher deveria 
ser superior a 1046 indivíduos.
Assim, de um total de 1272 indivíduos 
inquiridos, 68.9% eram do género feminino, 
enquanto, 31,1% pertenciam ao género 
masculino, com um espetro de idades 
compreendido entre os 18 e os 95 anos de idade, 
idade média de 66.28 anos e um desvio-padrão 

de ± 13,785 anos.
No gráfico 1 podemos verificar a relação entre 
os géneros e a variável idade, agrupada em 
intervalos de 10 anos (18-29; 30-39; 40-49; 50-
59; 60-69; 70-79; ≥80 anos). Ainda pela análise 
do mesmo gráfico observa-se que para ambos os 
géneros as duas faixas etárias mais prevalentes 
são as do 60-69 e 70-79 anos, no entanto é neste 
último intervalo que conseguimos perceber que 
existe o maior número de indivíduos da amostra.

PROCEDIMENTOS REALIZADOS
De modo a caracterizar o perfil 
sociodemográfico, antropométrico, hábitos 
diários bem como os fatores hereditários de 
HTA e patologias cardiovasculares conhecidas, 
foi aplicado um questionário a todos os 
indivíduos.
As variáveis estudadas foram a idade em anos, 
o género, o índice de massa corporal (IMC) 
em Kg/m2 e em classes [baixo peso: <18,5 
Kgm2; Peso normal: 18,5 – 24,99 kg/m2; Pré-
Obesidade: 25 – 29,99 Kg/m2; Obesidade grau 
I – 30-34,99 Kg/m2; Obesidade de grau II: 
35 – 39,99 kg/m2; Obesidade de grau III ≥ 40 
kg/m2](10), hábitos tabágicos, diabetes mellitus 
(DM), hipercolesterolémia, o valor exato 
da PA, prevalência de HTA, HTA Medida, 
HTA Tratada, HTA Controlada, HTA não 
Controlada e HTA não Diagnosticada. De 
forma a se perceber os conceitos de HTA 
utilizados, definimos assim sete sub-conceitos: 

1 – Prevalência de HTA – definida para todos os 
inquiridos que apresentavam HTA Medida, 

Gráfico 1 - Distribuição das idades dos inquiridos da amostra por géneros
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tendo sido ainda adicionados todos os inquiridos 
que tomavam fármacos anti hipertensores e 
apresentavam valores de PA controlada; 

2 – Prevalência de HTA Medida – realizaram-
se três avaliações de PA, sendo posteriormente 
calculada a média, tendo sido considerados 
indivíduos hipertensos aqueles que apresentavam 
valores de PA acima dos valores de normalidade;

3 – Prevalência de HTA Tratada – todos os 
inquiridos que afirmaram tomar medicação anti 
hipertensora foram incluídos neste grupo; 

4 – Prevalência de HTA não Tratada – todos os 
inquiridos que afirmaram não tomar fármacos anti 
hipertensores; 

5 – Prevalência de HTA Controlada – todos 
os indivíduos que afirmaram saber que eram 
hipertensos, que tomavam fármacos anti 
hipertensores e que apresentaram valores de PA 
dentro da normalidade; 

6 – Prevalência de HTA não Controlada – 
neste grupo foram incluídos todos os indivíduos 
que afirmaram saber que eram hipertensos, 
que tomavam fármacos anti hipertensores e 
que não apresentaram valores de PA dentro da 
normalidade; 

7 – Prevalência de HTA não Diagnosticada 
– todos os indivíduos que afirmaram não ser 
hipertensos, que não tomavam fármacos anti 
hipertensores e que aquando da realização das três 
avaliações apresentaram valores médios de PA 
acima dos valores de normalidade.

Após a aplicação do questionário e explicação 
do procedimento, foram realizadas, através do 
método auscultatório, três avaliações da PA 
com intervalos de tempo regulares de 5 minutos 
entre cada avaliação. 
De forma a uniformizar o método de recolha 
dos dados e para poder aferir um melhor 
diagnóstico de HTA foi necessário cumprir 
alguns requisitos. Primeiramente, o inquirido era 
posicionado na posição de sentado e em repouso 
durante cinco minutos, com os pés no chão e 
o braço à altura do coração. Antes de terem 
sido efetuadas as avaliações da PA, foi também 
questionado o indivíduo para perceber se existiu 
qualquer tipo de atividade física, consumo de 
tabaco e ingestão de cafeína, pelo menos meia 
hora antes, visto que poderiam influenciar 
os valores basais da PA do sujeito. Após esta 
pesquisa foi dada especial atenção a alguns 
pormenores de forma a facilitar a avaliação da 
PA, nomeadamente, ao tamanho da braçadeira e 
à correta palpação da artéria braquial.
De seguida, a avaliação da PA foi realizada 
com uma taxa de desinsuflação da braçadeira 
de 2mmHg por segundo, encontrando-se 
desta forma a PA sistólica (PAS), ponto de 

desinsuflação onde se ouve o primeiro som de 
Korotkoff, sendo que o desaparecimento do som 
corresponde à PA distólica (PAD)(11).
Para a estratificação dos valores da PA foram 
utilizadas as Guidelines da European Society 
of Hypertension de 2009 e as Guidelines da 
European Society of Cardiology de 2007 que 
são apresentadas na tabela 1(12,13).

ANÁLISE ESTATÍSTICA
Todos os dados recolhidos referentes à amostra 
do estudo foram introduzidos, informatizados, 
analisados e tratados com recurso ao programa 
Statistical Package for the Social Science®(14) 
(SPSS) para Windows® versão 19. 
No que diz respeito à distribuição das variáveis 
anteriormente apresentadas, estas foram testadas 
quanto à normalidade pelo teste Kolmogorov-
Smirnov (n>30) e quanto à homogeneidade das 
variâncias pelo teste de Levene.
Recorreu-se a uma análise descritiva simples de 
todas as variáveis para caracterização da amostra 
e distribuição das variáveis, tendo sido calculada 

a frequência absoluta (n) e relativa (%) para 
as variáveis categóricas. Relativamente às 
variáveis contínuas calculou-se a média, a 
mediana, o desvio-padrão, bem como os 
valores máximos e mínimos para um p ≤ 0,05 
e um intervalo de confiança (IC) de 95%.
Para a realização da análise comparativa foram 
utilizados o teste qui-quadrado ou teste exato 
de Fisher para comparação de frequências. O 
teste ANOVA para amostras independentes 
e cálculo de diferença entre médias com 
análise post-hoc de Tukey. Para verificar o 
valor preditivo dos fatores de risco sobre a 
probabilidade de desenvolver HTA utilizaram-
se modelos de regressão logística multivariada 
com recurso ao método Backward Stepwise 
Wald, tendo sido avaliados os pressupostos 
do modelo conforme descrito em Moroco 
2010(14).

RESULTADOS 
Depois de recolhida a amostra, aplicados 
os critérios de inclusão e exclusão todos os 

 Tabela 1 - Critérios para o diagnóstico de HTA
Fonte: Guidelines da European Society of Hypertension de 2009 (12) e Guidelines da European Society of Cardiology de 2007(13)

 
Gráfico 2 - Distribuição dos indivíduos da amostra pelas classes de IMC
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dados foram tratados estatisticamente com o 
intuito de confirmar as hipóteses levantadas. 
No total, a amostra ficou constituída por 1272 
indivíduos dos dois géneros.

PERFIL ANTROPOMÉTRICO
No intuito de traçar o perfil antropométrico, 
nomeadamente o valor do IMC, verificou-
se que 45,7% dos inquiridos apresentavam 
excesso de peso contrastando com os 30% 
apresentados nos indivíduos com peso normal, 
tal como podemos analisar no gráfico 2, onde 
percebemos que a maioria dos indivíduos 
apresentava excesso de peso ou obesidade.
Quando analisámos os outros fatores de risco 
percebemos que os fatores hereditários de HTA 
e a hipercolesterolémia são os mais prevalentes 
na população adulta do concelho da Covilhã 
com 57,2% e 52,9%, respetivamente, o que 
contrasta com a baixa prevalência de exercício 
físico praticado (5%), dos hábitos tabágicos 
(7,2%), da doença cardíaca (15,1%) e da DM 
(18,3%), como mostra o gráfico 3.

Gráfico 3 - Fatores de risco presentes no total da amostra inquirida

Classes Etárias
(anos)

Significância
(p)

Diferença Média
(mmHg)

18-29

50-59 ,004 -13,623
60-69 ,001 -20,754
70-79 ,001 -25,883
≥80 ,001 -27,189

30-39
60-69 ,032 -12,964
70-79 ,001 -18,093
≥80 ,001 -19,340

40-49
60-69 ,001 -12,685
70-79 ,001 -17,734
≥80 ,001 -19,040

50-59

60-69 ,003 -7,131
70-79 ,001 -12,260

≥80 ,001 -13,566

60-69
70-79 ,009 -5,129

≥80 ,016 -6,435

Tabela 2 - Comparação estatística entre as diferentes classes etárias no estudo da PAS

Gráfico 5 - Relação entre o valor da PAD média, classes etárias e géneros

Gráfico 4 - Relação entre o valor da PAS média, classes etárias e géneros

Gráfico 6 - Prevalência de HTA por géneros e classes etárias
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género masculino apresentou uma diferença de 
12mmHg em relação ao género feminino. 
Recorreu-se novamente ao teste ANOVA, bi-
fatorial, e verificou-se que existe uma diferença 
altamente significativa entre os valores médios 
de PAD nas diferentes classes etárias (p<0,001) 
porém, o mesmo não se verificou na PAS entre 

os géneros (p<0,507).  Através do mesmo teste 
estatístico verificámos que quando comparadas 
as diferenças de médias entre a classe etária dos 
18-29 com as restantes, esta apresentou valores 
médios mais baixos, como mostra a Tabela 3. 

PREVALÊNCIA DE HTA NA 

ANÁLISE DE PRESSÃO ARTERIAL 
NO CONCELHO DA 
COVILHÃ
Para análise da PA foram efetuadas três 
avaliações e a respetiva média, separando os 
valores entre a PAS e a PAD. 
Em relação aos resultados da PAS, esta variou 
entre os 90mmHg e os 220mmHg, com uma 
média de 135,3mmHg, desvio-padrão de 
21,7mmHg e mediana de 130mmHg. Ainda na 
sequência de uma análise mais pormenorizada 
da PAS, se analisarmos o gráfico 4, este 
mostra-nos que no género feminino existe um 
aumento progressivo da PAS à medida que a 
idade aumenta, o mesmo já não se verificou nos 
indivíduos do género masculino. Conseguimos 
ainda perceber que a média da PAS, no género 
masculino, foi superior em todas as classes 
etárias à exceção da classe etária igual ou 
superior a 80 anos de idade. 
Comparando as classes etárias e género, 
verificou-se que existem diferenças significativas 
na PAS medida entre as diferentes classes etárias 
(p<0,001), não existindo diferenças entre os 
géneros (p=0,099). Foi relacionado ainda a PAS 
média com as classes etárias e o género onde se 
observou não existir qualquer relação estatística 
entre estas variáveis (p=0,094). De uma forma 
mais pormenorizada, observámos que, quando 
comparadas as diferenças entre a média da 
PAS medida e as diferentes classes etárias, que 
existem diferenças estatisticamente significativas 
entre as referenciadas na tabela 2. Observámos 
também que, à medida que estabelecemos 
as comparações entre as diferentes classes 
etárias, existe sempre uma média de PA 
significativamente maior, quando comparada 
com uma classe etária mais jovem.
Quando estudámos a PAD, observou-se que 
esta teve uma variação entre os 50mmHg 
e os 120mmHg, com uma média de 77,7± 
13,0mmHg e mediana de 76,7mmHg. 
Numa análise mais detalhada acerca do 
comportamento da PAD através do gráfico 5, 
verificámos que não existiu um aumento linear 
nos valores médios da PAD no género feminino 
e no género masculino em relação ao aumento 
da idade. No entanto, relacionámos a média 
da PAD entre os dois géneros e observou-se 
que no género feminino os valores registados 
foram ligeiramente superiores aos valores dos 
inquiridos do género masculino nos grupos 
etários dos 18-29 anos, 40-49 anos, 70-79 anos 
e na classe etária igual ou superior aos 80 anos. 
Já nos restantes grupos etários (30-39 anos, 50-
59 anos, 60-69 anos) observou-se o contrário. 
A maior diferença entre géneros verificou-se 
na classe etária dos 30-39 anos, em que o 

Imagem 1 - Distribuição geográfica da HTA por freguesias do concelho da Covilhã

Gráfico 7 - Relação entre a prevalência de HTA, géneros e classes de IMC 

Classes Etárias
(anos)

Significância
(p)

Diferença Média
(mmHg)

18-29

30-39 ,019 -10,597
40-49 ,002 -9,834
50-59 ,000 -13,516
60-69 ,000 -13,557
70-79 ,000 -12,064
≥80 ,001 -9,588

50-59 ≥80 ,017 3,928

60-69 ≥80 ,017 3,970

Tabela 3 - Comparação estatística entre as diferentes classes etárias no estudo da PAD
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POPULAÇÃO ADULTA DO 
CONCELHO DA COVILHÃ
A prevalência observada de HTA para a amostra 
estudada foi de 63,3%, sendo esta percentagem 
mais prevalente nas mulheres do que nos 
homens com 44,1% e 19,2% respetivamente. 
Dos 63,3% de hipertensos, 32,9% tiveram 
valores de PA medida acima dos valores 
estandardizados pelas Guidelines de 2009(12), 
enquanto 30,3%, apesar de serem hipertensos 
já conhecidos, apresentaram valores dentro 
dos limites da normalidade.Relacionando esta 
variável, prevalência de HTA, com a idade e 
o género, observou-se pela análise do gráfico 
6, que nas classes etárias mais jovens (18-29 
anos, 30-39 anos) existe uma maior prevalência 
de HTA nos indivíduos do género masculino, 
ao contrário do que acontece nas restantes 
classes etárias. Verificou-se também que à 
medida que a idade avança, aumenta a diferença 
de percentagem de HTA entre os géneros, 
observando-se que é na classe etária dos 70-79 
anos no género feminino que se apresenta a 
maior prevalência de HTA.
De forma a tentarmos perceber como se 
distribui a percentagem de HTA pelas freguesias 

do concelho da Covilhã, analisámos a imagem 
1, que nos permite perceber que a maior 
taxa de HTA incide na freguesia de Casegas, 
seguindo-se as freguesias de Cantar-Galo, 
Barco e Coutada. As freguesias com menor 
prevalência de HTA são a Boidobra, Aldeia de 
São Francisco de Assis, Canhoso, Dominguizo 
e Vales do Rio. Se analisarmos geograficamente 
a distribuição destas frequências constatamos 
que a maior prevalência de HTA incide nas 
freguesias da região sul do concelho.

RELAÇÃO DA HTA COM OS 
DIVERSOS FATORES DE RISCO
Tentámos inicialmente perceber se existia 
alguma relação entre a prevalência de HTA e 
as classes de IMC(10) ou géneros. Verificámos, 
através da análise do gráfico 7, que quer para o 
excesso de peso quer para a obesidade a presença 
de HTA foi superior no sexo feminino. 
Recorrendo ao modelo de regressão logística 
verificou-se que o IMC apresentava um valor 
preditivo para a ocorrência de HTA (p<0,001), 
observando-se o oposto no género (p=0,647).
Posteriormente foi relacionada a presença de 
HTA com a prática regular de exercício físico, 

Fatores de Risco
Significância Odd Ratio Intervalo de Confiança de 95%

(p) (OR) Limite Mínimo Limite Máximo
Idade <0,001 1,078 1,063 1,093
IMC <0,001 1,164 1,118 1,213

Fatores hereditários 
de HTA <0,001 6,193 4,450 8,618

0,038 1,685 1,030 2,754DM
Tabela 4 - Relação entre a HTA e diversos fatores de risco

constatando-se através do teste qui-quadrado 
que para estas duas variáveis existe uma relação 
altamente significativa (p<0,001), verificando 
que a prática de exercício físico regular tem 
uma relação direta com a prevalência de 
HTA, visto que, dos inquiridos que afirmaram 
praticar exercício físico regular, 68,8% não tem 
HTA, contrastando com os 31,3% que são 
hipertensos.
No que respeita à relação entre a presença de 
HTA e os outros fatores de risco analisados, 
realizou-se um modelo de regressão logística 
multivariada de modo a verificar se as variáveis 
idade, género, fatores hereditários de HTA, 
hábitos tabágicos, doença cardíaca conhecida, 
DM e hipercolesterolémia tinham influência 
na prevalência de HTA. O modelo obtido 
permitiu concluir que a presença de fatores 
hereditários de HTA aumenta cerca de 6 vezes 
o risco de desenvolver HTA, a presença de DM 
aumenta aproximadamente 1,7 vezes, o IMC 
cerca de 1,2 vezes por Kg/m2 e a idade 1,1 por 
ano o risco de poder desenvolver HTA, como 
mostra a tabela 4.
Com recurso ao modelo de regressão logística 
multivariada aplicando o método Backward 
Stepwise de Wald, ajustaram-se os diversos 
fatores de risco, como podemos ver na tabela 
4. Verificou-se que a idade, o IMC, os fatores 
hereditários de HTA e DM apresentavam 
valores preditivos significativos positivos para a 
probabilidade de ter HTA.

PREVALÊNCIA DE HTA MEDIDA 
NA POPULAÇÃO ADULTA DO 
CONCELHO DA COVILHÃ
No que diz respeito à prevalência da HTA 
Medida no concelho da Covilhã, para a amostra 
estudada, esta foi de 32,9% sendo mais elevada 
no género feminino (68%) do que no género 
masculino (32%). Quando relacionadas estas 
variáveis observou-se, no gráfico 8, que apenas 
nas classes etárias mais jovens (18-29 anos, 30-
39 anos) existe uma maior prevalência de HTA 
Medida nos indivíduos do género masculino, ao 
contrário do que acontece nas restantes classes 
etárias. Se analisarmos também o que acontece 
à medida que a idade avança e a sua relação 
entre géneros percebemos que quando a classe 
etária aumenta, aumenta também a diferença 
de percentagem de HTA Medida entre os géneros, 
verificando-se que é na classe etária dos 70-79 
anos no género feminino que se apresenta a 
maior prevalência de HTA Medida, tal como se 
verificou na variável anteriormente estudada.
À semelhança do efetuado anteriormente, 
fomos tentar perceber como se distribui a 
percentagem de HTA Medida pelas freguesias 

Gráfico 8 - Prevalência de HTA Medida por géneros e classes etárias
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do concelho da Covilhã, se analisarmos a 
imagem 2, constatamos que a maior taxa de 
HTA Medida incide na freguesia de Aldeia de 
Souto, seguindo-se as freguesias da Vila do 
Carvalho, São Jorge da Beira e Casegas. As 
freguesias com menor prevalência de HTA 
Medida são o Canhoso, Orjais, Peraboa, Vales do 
Rio e Ourondo. Mais uma vez percebemos que 
a distribuição geográfica desta patologia para a 
HTA Medida incide nas freguesias da região sul 
do concelho.

PREVALÊNCIA DE HTA TRATADA 
NA POPULAÇÃO ADULTA DO 
CONCELHO DA COVILHÃ
Do total da amostra, 53,7% dos inquiridos 
afirmaram tomar medicação anti hipertensora 
regularmente para o controlo da patologia, 
sendo que 39,2% corresponde ao género 
feminino e 14,5% ao género masculino. 
Ao contrário do que se verificou com a 
prevalência da HTA e HTA Medida, para a HTA 

Tratada percebe-se, pela análise do gráfico 9, que o 
género feminino predomina em todas as classes 
etárias em relação ao masculino. Constatámos 
também que, a prevalência de HTA aumenta 
à medida que avança a idade, como nas duas 
variáveis já estudadas.
A imagem 3 mostra como se distribui a 
prevalência de HTA Tratada nas freguesias 
do concelho da Covilhã. Ao analisá-la 
pormenorizadamente verificou-se uma maior 
prevalência de HTA Tratada na freguesia de 
Casegas, seguindo-se as freguesias da Orjais, 
Barco e São Pedro, sendo as freguesias com 
menor prevalência de HTA Tratada a Boidobra, 
Aldeia de São Francisco de Assis, Dominguizo, 
Paúl e Teixoso. Assim, infere-se que, a maior 
prevalência de HTA Tratada incide nas freguesias 
da região centro-sul do concelho, o que 
nos permite concluir que existe uma ligeira 
deslocação geográfica em relação à prevalência 
desta variável.

PREVALÊNCIA DE HTA CONTROLADA 

E DE HTA NÃO CONTROLADA NA 
POPULAÇÃO ADULTA DO 
CONCELHO DA COVILHÃ
Do total dos inquiridos tratados, cerca de 30,3% 
tinham valores de PA dentro dos valores da 
normalidade, enquanto que, os restantes 23,3% 
apresentavam valores superiores aos normais, 
tal como observamos no gráfico 10.
Inicialmente analisámos a prevalência de 
inquiridos com HTA Controlada e verificámos 
que a maior percentagem corresponde 
às mulheres com 21,7% enquanto 8,6% 
correspondem aos indivíduos do género 
masculino. Importa realçar o facto de pouco 
mais de metade da população hipertensa 
do concelho se encontrar com os valores 
de PA dentro da normalidade, apesar de 
submetidos a terapêutica anti hipertensora.
Em conformidade com o que aconteceu na 
variável HTA Tratada, constatou-se através do 
gráfico 11 que em todas as classes etárias, 
o género feminino predomina em relação 

Imagem 3 - Distribuição geográfica da HTA Tratada por freguesias do concelho da Covilhã

Gráfico 10 - Relação entre HTA Tratada, HTA Controlada e HTA não ControladaGráfico 9 - Prevalência de HTA Tratada por géneros e classes etárias

 Imagem 2 - Distribuição geográfica da HTA Medida por freguesias do concelho da Covilhã
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Gráfico 11 - Prevalência de HTA Controlada por géneros e classes etárias Imagem 4 - Distribuição geográfica da HTA Controlada por freguesias do concelho da Covilhã

ao género masculino, sendo estes resultados 
contrários ao que se verificou na prevalência de 
HTA e na HTA Medida. 
Na imagem 4 verifica-se que a maior incidência 
de HTA Controlada ocorreu nas freguesias de 
Cantar-Galo, Paúl, Peraboa, Orjais e Canhoso. 
Já as freguesias com menor prevalência de 
HTA Controlada são a Aldeia de Souto, Ferro, 
Peso e Boidobra. Relativamente à distribuição 
geográfica percebemos que a prevalência de 
HTA Controlada incide mais em freguesias da região 
centro-norte do concelho.
Relativamente à prevalência de HTA não 
Controlada, é possível afirmar que esta se 
encontra distribuída em 17,5% para o género 
feminino e os restantes 5,8% para o género 
masculino. Ao estudarmos o gráfico 12, aferimos 
que nas classes etárias mais jovens existe uma 
prevalência mínima, sendo mesmo inexistente 
na faixa etária dos 18-29 anos. As restantes 
classes etárias vão de igual modo ao encontro 
do que se verificou na prevalência de HTA e 
no estudo das variáveis HTA Medida, HTA 

Gráfico 12 - Prevalência de HTA não Controlada por géneros e classes etárias

Fatores de 
Risco

Significância Odd Ratio Intervalo de Confiança de 95%

(p) (OR) Limite Mínimo Limite Máximo

Idade 0,004 1,026 1,008 1,044

IMC 0,001 1,103 1,057 1,151

Fatores 
hereditários de 

HTA
0,039 1,587 1,023 2,463

Tabela 5 - Relação estatísticas entre os diferentes fatores de risco e a HTA não Controlada

Imagem 5 - Distribuição geográfica da HTA não Controlada por freguesias do concelho da Covilhã

Tratada e HTA Controlada.
Recorremos ao modelo de regressão logística 
multivariada de Backward Stepwise Wald de 
modo a ajustar os diversos fatores de risco. 
Constatámos que a idade, fatores hereditários 
de HTA e IMC apresentam um valor preditivo 
significativo para a probabilidade de HTA não 
Controlada, tal como mostra a tabela 5.
Verifica-se pela imagem 5 que a maior 

incidência de HTA não Controlada ocorreu nas 
freguesias de Aldeia do Souto, Ferro, Peso, 
Boidobra e Vila do Carvalho enquanto as 
freguesias com menor prevalência de HTA não 
Controlada são Cantar-Galo, Paúl, Peraboa e Orjais. 
Relativamente à distribuição geográfica desta 
patologia constata-se que a maior prevalência 
de HTA não Controlada incide mais em freguesias da 
região norte do concelho.
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PREVALÊNCIA DE HTA NÃO 

DIAGNOSTICADA NA POPULAÇÃO 
ADULTA DO CONCELHO DA 
COVILHÃ
Dos indivíduos que afirmaram não tomar 
qualquer tipo de fármaco anti hipertensor 
(46,3%), constatou-se que cerca de 9,6% se 
encontravam com valores de PA superiores aos 
normais, como mostra o gráfico 13. No estudo 
desta variável e relacionando-a com os géneros, 
atestou-se que existe uma proximidade entre 
a prevalência de HTA não Diagnosticada no género 
feminino e no género masculino, com 4,8% e 
4,7% respetivamente. Pela análise do gráfico 
14 verificámos que a prevalência de HTA não 

Diagnosticada nas classes etárias dos 18-29 e 40-49 
anos é igual para os dois géneros. Ainda, no 
que respeita às classes etárias mais jovens (30-
39), é percetível a enorme discrepância entre 
o género masculino e o género feminino. Nos 
grupos etários dos 50-59 e 70-79 anos o género 
masculino apresenta uma maior prevalência de 
HTA não Diagnosticada, enquanto nas duas restantes 
classes etárias (60-69 e ≥80 anos) verifica-se o 
inverso.
Fomos novamente tentar visualizar onde 
ocorreu a maior prevalência de HTA não Diagnosticada 
no mapa do concelho. Através da imagem 6 
observa-se que a maior incidência de HTA não 

Diagnosticada ocorreu nas freguesias de Cantar-Galo, 
São Jorge da Beira, Aldeia do Souto, Casegas e 
Paúl. As freguesias com menor prevalência de 
HTA não Diagnosticada foram Ourondo, Orjais, Cortes 
do Meio e Canhoso, o que nos permite perceber 
que a distribuição geográfica desta patologia é 
maior nas freguesias da região sul do concelho, 
onde também se verificou existir uma maior 
prevalência das variáveis HTA e HTA Medida.

Gráfico 14 - Prevalência de HTA não Diagnosticada por géneros e classes etárias

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
A HTA em Portugal, quer seja no estudo da 
sua prevalência, tratamento ou controlo, tem 
sido alvo de análise nos últimos anos. De 
forma a tentar perceber a dimensão nacional 
deste problema de saúde pública são vários os 
estudos de índole nacional que vão ao encontro 
desta temática. Esta investigação vem tentar 
contribuir para esse conhecimento através 
do estudo de uma região específica do País, 
nomeadamente o concelho da Covilhã, região da 
zona interior centro. 
O trabalho realizado mostrou que existe uma 
elevada prevalência de HTA, na população 
estudada, no concelho da Covilhã, realçou ainda 
o facto de grande parte da população hipertensa 
do concelho submetida à terapêutica anti 
hipertensora continuar a apresentar valores de 
PA acima dos valores de normalidade, tornando-
se desta forma importante interpretar os 
resultados obtidos para perceber o que nos pode 
trazer de novo sobre esta realidade tão atual. 
Comparando os nossos dados com os do estudo 
PAP, realizado em 2007 e que observou 5023 
indivíduos(8), verificámos que os valores médios 
da PAS e da PAD encontrados foram muito 
semelhantes, tendo sido o valor médio da PAS 
de 0.6mmHg, superior ao encontrado pelo 
estudo PAP, enquanto na PAD, o valor médio 
encontrado por eles foi mais elevado cerca de 
2.8mmHg.
Quando relacionámos a PAS com a idade, 
concluímos que esta teve uma relação direta com 
a idade, pois foi aumentando em simultâneo 
à medida que a idade avançava. Encontrámos 
ainda valores superiores no género masculino, tal 
como o descrito no estudo PAP, tendo a única 
exceção entre estes dois estudos sido encontrada 
na classe etária superior ou igual a 80 anos 

em que os valores por nós encontrados foram 
superiores para o género feminino.
Já quanto à PAD, verificámos que não houve 
um aumento linear do valor da PA com a 
idade. Se voltarmos a comparar com o estudo 
PAP, verificamos que esta é mais elevada na 
classe etária dos 30 aos 39 anos(8). No entanto, 
os valores por nós encontrados foram sempre 
superiores no género masculino na maioria das 
classes etárias, excetuando-se para a classe etária 
superior ou igual a 80 anos onde os valores 
foram superiores no género feminino. Este 
resultado vem ao encontro de um estudo recente 
que afirma que até aos 70 anos os valores de PA 
tendem a ser superiores no género masculino, 
invertendo-se depois desta faixa etária(15). 
Quando realizámos o teste estatístico para 
perceber qual a prevalência de HTA na 
população estudada do concelho a Covilhã, 
percebemos que 63,3% da amostra é hipertensa, 
o que é significativamente maior do que 
os valores encontrados no estudo PAP, que 
concluiu haver 45,4% de HTA na zona centro(8). 
Mas, se compararmos os nossos resultados 
com os do estudo de Simões et al sobre a 
prevalência de HTA na cidade de Castelo 
Branco(16), verificamos haver uma maior 
aproximação entre os valores dos dois estudos, 
tendo sido a diferença de apenas 0.9% superior 
nos valores por nós apresentados, apesar do 
distrito de Castelo Branco, região onde está 
inserido o concelho da Covilhã, não ser o 
mais representativo da região centro, o valor 
apresentado neste estudo permite ter a noção 
de que os nossos resultados estão relativamente 
próximos dos apresentados por outros autores. 
Relacionámos ainda a HTA com os fatores 
de risco e constatámos que esta apresentou 
resultados estatisticamente significativos na 

Gráfico 13 - Relação entre a percentagem de Indivíduos que não tomam anti hipertensores, HTA não Diagnosticada e 
Ausência de HTA
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relação com o IMC. Na nossa amostra cerca 
de 66,5% da população tinha um valor de 
IMC acima dos valores de normalidade. Este 
resultado vem de acordo com o estudo PAP em 
que 50% da população tinha excesso de peso 
ou era obesa(8). Estabelecendo a relação entre 
as classes de IMC e a prevalência de HTA, 
verificámos que na classe de “peso normal” 
cerca de 22% dos inquiridos eram hipertensos, 
contrastando este valor com a classe do “excesso 
de peso e obesidade” em que aproximadamente 
72% dos participantes apresentavam HTA. 
Estes dados são muito semelhantes aos referidos 
por Carneiro et al, visto que, na classe de 
“peso normal” cerca de 18,6% dos inquiridos 
tinham HTA e na classe de “excesso de peso 
e obesidade” aproximadamente 71,2% dos 
participantes tinham valores de PA elevados(17).
Outra relação estatisticamente significativa 
neste estudo foi a relação da HTA com a idade. 
É sabido que com a idade surge inerentemente 
uma maior propensão para o risco de 
desenvolver HTA, observando-se no estudo de 
Alves et al que, uma prevalência mínima de 19% 
em indivíduos com menos de 35 anos de idade 
e uma prevalência máxima de 78,9% em adultos 
com mais de 64 anos(18). No nosso estudo, 
verificam-se valores substancialmente mais 
baixos em relação ao estudo de Alves, pois nas 
classes etárias mais jovens (18-29 e 30-39 anos) 
a prevalência de HTA é praticamente nula, 
tal como nas classes etárias dos 60-69 e 70-79 
anos onde a prevalência máxima atingida foi de 
aproximadamente 27%.
Por outro lado, o predomínio de HTA em 
vários estudos foi superior nos indivíduos do 
género masculino em todas as classes etárias, 
exceto nos indivíduos com mais de 64 anos 
onde a discrepância entre géneros tende a 

atenuar-se(5,8,18,19). Na investigação por nós 
realizada verifica-se que 44.1% das mulheres 
têm HTA enquanto 19,2% dizem respeito ao 
género masculino. Observa-se também que 
nas duas primeiras classes etárias, o género 
masculino predomina, o que vai ao encontro 
dos estudos já realizados. No entanto, o género 
feminino predomina nas restantes classes etárias 
estudadas. Outra evidência que vai contra o 
referido anteriormente é que, no nosso estudo, 
à medida que as classes etárias aumentam, 
aumenta também a diferença de percentagem de 
HTA entre géneros.
São diversos os fatores de risco que podem estar 
associados à probabilidade de desenvolver HTA. 
Desta forma, outra relação estatisticamente 
significativa surgiu entre a prevalência de HTA 
e a prática de exercício físico regular. O estudo 
de Machado et al verificou que, existe uma 
probabilidade de desenvolver HTA mais elevada 
nos indivíduos que não praticam exercício 
físico de forma regular(20). O estudo por nós 
efetuado mostra isso mesmo, verificando-se 
que dos indivíduos que não praticam desporto 
continuamente, 68.8% não tem HTA, enquanto 
uma pequena percentagem de 31,3% têm 
HTA. Percebemos ainda no nosso estudo que 
a existência de fatores hereditários de HTA e a 
presença de DM aumenta o risco de desenvolver 
um quadro de HTA, o que vai ao encontro do 
que está descrito em vários estudos da mesma 
índole(7,8,19).
Enfatizámos a percentagem de hipertensos 
da amostra de forma a perceber quantos deste 
tinham HTA controlada, não controlada ou 
que nunca tinham tido diagnóstico de HTA, 
tendo sido por nós encontrado valores fora 
dos limites da normalidade. Desta forma, 
percebemos que do total de indivíduos que 

participaram no estudo, 53,7% estavam a ser 
tratados e daqueles que sabiam ser hipertensos 
cerca de 23,3% tinham a PA não controlada. 
No que aqui diz respeito, importa referir que 
durante as últimas décadas foram realizadas 
inúmeras pesquisas no sentido de reduzir as 
taxas de mortalidade e morbilidade decorrentes 
de anos de HTA não tratada(5). Contudo, e como 
mostram os valores acima mencionados, esta 
continua a ser uma doença sub diagnosticada 
e mal controlada(21). No que concerne ao 
tratamento da HTA, este não se baseia apenas 
na administração de fármacos, mas também 
na mudança de hábitos alimentares, mudança 
de estilos de vida tornando-se necessário 
identificar e tratar os fatores de risco que lhes 
estão associados(1). O estudo efetivado por 
Mancia et al, apontou para o facto de que 
quando esta patologia não é tratada ou não 
está controlada durante 8-10 anos, aumenta 
em 50% o risco de lesão em órgãos alvo. Dessa 
forma, é necessário haver um maior controlo por 
parte dos clínicos com a realização de exames 
complementares de diagnóstico de rotina, tal 
como o eletrocardiograma, ecocardiograma, 
triplex scan cervical e análises séricas para 
avaliar essencialmente aspetos relacionados com 
a função renal(12).
Estabelecendo uma comparação entre os valores 
por nós encontrados no que diz respeito à 
prevalência de HTA controlada verificámos que 
o valor obtido é superior aos encontrados em 
Espanha (18.7%), Suécia (21%), Itália (28,1%) 
e Alemanha (29,9%), sendo no entanto inferior 
ao valor encontrado na Inglaterra (40,3%), no 
Canadá (47,3%) ou nos Estados Unidos (54,5%)
(19).
A HTA não diagnosticada pode por vezes 
apresentar valores preditivos elevados e 

Imagem 6 - Distribuição geográfica da HTA não Diagnosticada por freguesias do concelho da Covilhã.
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que se devem ter em conta, pois é sabido 
que pode evoluir de forma assintomática, 
provocando apenas sintomas quando já 
existem complicações cardiovasculares(6). 
No nosso estudo a prevalência de HTA não 
diagnosticada, na população estudada, é de 9,6% 
enquanto no estudo executado por Macedo et 
al a prevalência de hipertensos desconhecidos 
foi de 54%(8), a nível nacional, valor bastante 
superior ao encontrado por nós. O nosso estudo 
acrescenta ainda que as mulheres apresentam 
uma prevalência de HTA não diagnosticada 
ligeiramente superior à dos homens, o que 
contrapõe os dados do estudo de Pinheiro 
et al, que afirmam que de uma forma geral 
as mulheres utilizam com mais frequência 
os serviços de saúde de forma preventiva(22). 
Desta forma, importa afirmar que cabe aos 
profissionais de saúde, ter maior sensibilidade 
para as interações entre os doentes dos 
diferentes géneros.
Tentámos ainda perceber, através de uma análise 
da distribuição geográfica qual a prevalência de 
HTA no concelho por freguesias, chegámos à 
conclusão que a maior prevalência foi na região 
sul, sendo as freguesias de Casegas, Cantar-
Galo e Barco as três com maior prevalência 
de HTA. Por sua vez, a freguesia do Canhoso, 
situada no centro do concelho, é aquela que 
apresenta a melhor relação entre a percentagem 
de prevalência e controlo de HTA, por oposição 
à freguesia Aldeia do Souto, situada a norte, 
que apresenta uma maior taxa de HTA mas 
menos controlo. Fazendo agora a mesma análise 
mas por região constatámos que a região sul é 
aquela que apresenta valores mais elevados de 
prevalência de HTA em oposição à região norte 
que apresenta as maiores taxas de controlo.
No decorrer deste estudo encontrámos algumas 
limitações tais como a elevada média de idades, 
a fraca aderência da população jovem, o facto 
de a recolha da amostra ter sido feita seguindo 
uma técnica de amostragem por conveniência 
e os fatores de risco dos inquiridos terem sido 
avaliados através de inquérito, o que poderá levar 
a alguma imprecisão de algumas respostas dadas.
Julgamos ser importantíssimo e face à 
prevalência de HTA no concelho estudado 
que deverão ser desenvolvidas campanhas de 
prevenção primária no sentido de minimizar a 
prevalência de HTA e aumentar o tratamento e 
o seu controlo a nível do distrito. Outro aspeto 
interessante seria fazer o seguimento de todos os 
inquiridos de modo a traçar o seu prognóstico 
clínico. Em relação à população mais jovem 
julgamos ser importante atuar com campanhas 
de promoção de estilos de vida saudáveis e 
estudar a prevalência de HTA nas faixas
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etárias mais jovens, tentando alertar esta 
população para este grave problema de saúde 
pública.
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RESUMO
Introdução: A comunidade científica 
despertou para a importância dos Ácidos 
Gordos Ómega-3 (AGO-3) depois de ter 
constatado que uma comunidade de esquimós 
da Gronelândia registava taxas muito baixas de 
mortalidade por doença cardiovascular, apesar 
da sua alimentação conter alto teor de gordura. 
A explicação estava no consumo elevado de 
peixe rico em AGO-3. De facto, estes ácidos 
estão presentes em grande quantidade no 
óleo de peixe e a sua elevada ingestão tem 
sido fortemente associada a uma incidência 
reduzida de doença cardiovascular em estudos 
epidemiológicos.

Objetivo: Rever a evidência científica da 
utilização de suplementos de AGO-3 como 
prevenção primária e secundária de doença 
cardiovascular.
Metodologia: Foi realizada uma pesquisa de 
normas de orientação clínica (NOC), revisões 
sistemáticas, meta-análises e ensaios clínicos 
aleatorizados (ECA) na Pubmed, sítios de 
medicina baseada na evidência e Índex de 
Revistas Médicas Portuguesas, publicados 
entre 2000 e 2010, nas línguas portuguesa e 
inglesa, utilizando os termos Mesh: “omega 3” 
e “cardiovascular prevention”. Para avaliação 
dos níveis de evidência e atribuição de forças 
de recomendação foi utilizada a Escala SORT 
(Strength of Recommendation Taxonomy) da 
American Academy of Family Physicians.
Resultados: Em ECA, os AGO-3 
demonstraram produzir uma redução 
significativa dos níveis de triglicerídeos em 
relação ao placebo, sem diferença nos níveis 
de colesterol LDL e HDL. Foram associados 
a redução da morte súbita em 45% e de causa 
cardíaca em 35%, atribuída ao seu efeito 
antiarritmico. São conferidos outros efeitos 
pleiotrópicos aos AGO 3 como redução da 
inflamação endotelial e pressão arterial, inibição 
da agregação plaquetária e estabilização de 
placas arterioscleróticas.
A American Heart Association recomenda, para 
pessoas saudáveis, o consumo de peixe gordo 
pelo menos duas vezes por semana como 
medida de redução do risco cardiovascular. 
Os AGO-3 são desprovidos de efeitos laterais 
significativos.
Conclusão: Os AGO-3 são seguros e eficazes 
como prevenção primária cardiovascular (SOR 
A), numa dose diária de 400-500mg. São 
necessários mais estudos no sentido de avaliar o 
potencial dos efeitos pleiotrópicos dos AGO-3 
na redução do risco cardiovascular.

PALAVRAS-CHAVE: “omega-3” e 
“prevenção cardiovascular”

ABSTRACT
Introduction: The scientific community has 
awakened to the importance of Omega 3 fatty 
acids (ω−3) after finding that a community 
of Eskimos from Greenland recorded very 
low rates of mortality from cardiovascular 

disease, despite a diet with high fat content. 
The explanation was at high consumption 
of fish rich in ω−3. In fact, these acids are 
present in large quantities in fish oil and its 
high intake has been strongly associated with a 
reduced incidence of cardiovascular disease in 
epidemiological studies.
Objective: Review the scientific evidence of use 
of ω−3 supplements as a primary and secondary 
prevention of cardiovascular disease.
Methodology: Was conducted a search of 
clinical guidelines (NOC), systematic reviews, 
meta-analyses and randomized clinical trials 
(RCT) in Pubmed, sites of evidence-based 
medicine and Portuguese Index of medical 
journals, published between 2000 and 2010, in 
Portuguese and English, using the MeSH terms: 
“omega 3” and “cardiovascular prevention”. 
For assessment of levels of evidence and 
recommendation forces assignment was used 
the SORT scale (Strength of Recommendation 
Taxonomy) of American Academy of Family 
Physicians.
Results: In a RCT, ω−3 shown to produce a 
significant reduction of triglycerides levels 
compared to placebo, without any difference in 
LDL and HDL levels. The ω−3 were associated 
with a reduction of sudden death in 45% and 
from cardiac cause in 35%, attributed to its 
antiarritmic effect. Other pleiotropic effects are 
conferred to ω−3 as the reduction of endothelial 
inflammation and blood pressure, inhibition 
of platelet aggregation and stabilization of 
atherosclerotic plaques.
The American Heart Association recommends, for 
healthy people, the consumption of fatty fish at 
least twice a week as a measure of cardiovascular 
risk reduction. 
The ω−3 are devoid of significant side effects.
Conclusion: The ω−3 are safe and effective as 
cardiovascular primary prevention (SOR A), 
in a daily dose of 400-500 mg. Further studies 
are needed to evaluate the potential of ω−3`s 
pleiotropic effects in reducing cardiovascular 
risk.

KEY-WORDS: “omega 3” and 
“cardiovascular prevention”

INTRODUÇÃO
As doenças cardiovasculares (DCV) 
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representam a principal causa de morte a nível 
mundial sendo responsáveis por cerca de 32% 
das mortes no sexo masculino e 27% das mortes 
no sexo feminino. De acordo com dados da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) do 
total de 17,1 milhões de mortes por DCV 12,9 
milhões são causadas por doença coronária; 
7,2 milhões por doença cerebrovascular e 5,7 
milhões por doença aterosclerótica2. Estas 
doenças matam mais pessoas por ano que 
qualquer outra causa de morte, sendo também 
uma importante causa de incapacidade1. Em 
Portugal a OMS refere que as DCV são 
responsáveis por cerca de 40% dos óbitos2.
A maior parte das doenças cardiovasculares 
resulta de um estilo de vida inapropriado e 
de fatores de risco modificáveis entre os quais 
se encontram o tabagismo, a dislipidemia, 
a hipertensão arterial, a diabetes mellitus, a 
obesidade, o sedentarismo e maus hábitos 

nutricionais. O controlo destes fatores de risco 
é uma das armas mais potentes no combate às 
complicações fatais e não fatais das doenças 
cardiovasculares. 
Destes fatores de risco a dislipidemia é 
um dos mais importantes causadores de 
aterosclerose pelo que o seu controlo é de 
extrema importância. Este controlo passa, não 
só pela mudança do estilo de vida ao nível da 
alimentação e do exercício físico, como também 
pela instituição de terapêutica farmacológica. 
Apesar de todas estas intervenções, as taxas 
de mortalidade e morbilidade continuam 
extremamente elevadas, sendo que a OMS prevê 
um agravamento desta situação nos próximos 
anos.
Na tentativa de descobrir novas intervenções 
muitos estudos têm sido realizados.
A comunidade científica despertou 
recentemente para a importância dos ácidos 

gordos Omega-3 (AGO-3), após observar que 
os esquimós da Gronelândia e os habitantes 
da Ilha de Creta apresentavam uma reduzida 
incidência de morte cardiovascular apesar da 
sua dieta rica em gordura. A explicação reside 
no facto de ambos serem grandes consumidores 
de alimentos ricos em AGO-33. De facto estes 
ácidos gordos estão presentes em grandes 
quantidades no óleo de peixe e a sua ingestão 
tem vindo a ser associada a uma reduzida 
incidência de DCV em vários estudos.

OBJETIVO
É objetivo deste trabalho rever a evidência do 
uso de suplementos de AGO-3 em prevenção 
primária e secundária cardiovascular.

METODOLOGIA
Foi realizada uma pesquisa sistemática nas bases 

Referência Metodologia Resultados Conclusões NE

What can we expect
from omega-3 fatty acids?

Chan E et al,
20097

Artigo de revisão

(1999- 2008)

AHA recomenda:
- Pessoas saudáveis: consumo de “peixe gordo” 2x/semana

- Pessoas com doença coronária: 1g/dia AGO-3

AGO-3:
↓ TGD

↓ Col-LDL
↓ modesta TA

AGO-3 estão associados 
a menor taxa de doença 

cardiovascular
3

Prescription Omega-3-Acid Ethyl 
Esters for the Treatment of Very 

High Triglycerides

Sadovsky R et al, 200910

Artigo de revisão
(1999- 2008)

Estudos em indivíduos com ↑ TGD
(≥500mg/dl), verificou-se que 1gr/dia de AGO-3 
↓ TGD em 45% de forma significativa, sendo bem 

tolerado

AGO-3 
↓ TGD séricos 3

Statin alternatives or just placebo: 
an objective review of omega-
3,red yeast rice and garlic in 
cardiovascular therapeutics

TeikOng H et al, 200811

Artigo de Revisão

PubMed
Selecção de ECA

(1995- 2007)

2 ECA:
GISSI-P
n=11 324

Follow-up 3,5 anos
1gr/dia AGO-3:

-↓ 45% morte súbita
-↓ 35% morte cardíaca

(provável efeito antiarrítmico)

JELIS
n=18 645

Follow-up 4,6anos
1,8gr/dia AGO-3+20mg pravastatina
- ↓ 19% eventos cardíacos não fatais

AGO-3:

- Doses modestas 
– ↓ morte de causa cardíaca

- Doses elevadas – ↓eventos 
cardiovasculares não fatais

3

n-3 Fatty acids and the metabolic 
syndrome

Carpentier et al,
200613

Artigo de Revisão

(1996- 2005)

AGO-3:
↓ Acumulação de ácidos gordos no músculo, tecido 

adiposo e fígado
↓ Resistência periférica à insulina

↓ TGD
↓ Col-LDL
↑ Col-HDL

↓ modesta TA

Suplementação com AGO-
3 pode estar indicada em 
pacientes com síndrome 

metabólico, associada a uma 
dieta mediterrânica saudável 
e prática de exercício físico 

regular

3

Tabela 1: Resumo das Revisões Narrativas avaliadas
(Legenda – AHA: American Heart Association;AGO-3: ácidos gordos ómega 3; TGD. Triglicerídeos; Col-LDL: colesterol LDL; TA: tensão arterial; ECA: ensaio controlado e aleatorizado)
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de dados Pubmed, Cochrane Library, Medscape, 
National Guideline Clearinghouse e Index de 
Revistas Médicas Portuguesas, publicados 
entre 2000 e 2010, nas línguas portuguesa 
e inglesa utilizando como palavras-chave 
(termos MeSH): “omega” e “cardiovascular 
prevention”.
Para atribuição do nível de evidência e força 
de recomendação foi usada a Escala SORT 
(Strength of Recommendation Taxonomy) da 
American Academy of Family Phisicians4.
Os critérios utilizados para inclusão de artigos 
nesta revisão foram os seguintes:

• População: indivíduos do sexo masculino e 
sexo feminino, saudáveis ou com fatores de 
risco cardiovasculares ou DCV.

• Intervenção: administração de AGO- 3.
• Comparação: ausência de administração de 

AGO-3.
• Objetivo: avaliação do risco de doença 

cardiovascular
Foram excluídos os artigos repetidos, aqueles 
aos quais não foi possível a consulta do artigo 
integral, os que discordavam com o objetivo da 
revisão e os que não cumpriam os critérios de 
inclusão.

RESULTADOS
Da pesquisa inicial foram encontrados 45 
artigos dos quais foram excluídos os artigos 
repetidos, os artigos não disponíveis na sua 
versão integral, os artigos que discordavam 
com o objetivo desta revisão e os artigos que 
não cumpriam os critérios de inclusão desta 
revisão. Obtiveram-se 10 artigos para análise 
(sete artigos de revisão, dos quais três são 
revisões sistemáticas, e três ensaios clínicos, dos 
quais dois ensaios controlados e aleatorizados 
[ECA] e um estudo caso-controlo).

Revisões NaRRativas
Uma revisão narrativa de 20097 (Tabela 
1), salienta o fato da American Heart 
Association (AHA) recomendar o consumo 
de “peixe gordo” duas vezes por semana em 
pessoas saudáveis. Em pessoas com doença 
coronária estabelecida a AHA recomenda a 
suplementação com 1 grama diário de AGO-
3. Os AGO-3 encontram-se associados a 
melhoria do perfil lipídico, fundamentalmente 
dos triglicerídeos e a uma redução ainda 
que modesta da pressão arterial pelo que 
acarretam uma diminuição da taxa de doença 
cardiovascular.
Numa segunda revisão narrativa também ela 

de 200910, os autores destacam vários ECA 
que demonstram que a administração de 4 
gramas diários de AGO-3 em indivíduos com 
triglicerídeos iguais ou superiores 500 mg/
dl pode efetivamente diminuir os níveis de 
triglicerídeos até 45%, sendo geralmente bem 
tolerado.
Uma terceira revisão narrativa de 200613, 
salienta associação entre os AGO-3 e a 
diminuição modesta da pressão arterial, 
melhoria do perfil lipídico, diminuição da 
acumulação de ácidos gordos no músculo, 
tecido adiposo e fígado e diminuição da 
resistência periférica à insulina. Este facto faz 
com que os AGO-3 possam estar indicados 
em pacientes com Síndrome Metabólico, 
associados a uma dieta mediterrânica e prática 
de exercício físico regular.
A última revisão narrativa, de 200811, descreve 
a associação entre a suplementação com 
AGO-3 e a melhoria de diversos fatores 
cardiovasculares estando portanto relacionados 
com uma diminuição da morbi-mortalidade 
cardiovascular.

Revisões sistemáticas
Numa revisão sistemática de 20105 (Tabela 
2), os autores constataram que o consumo de 
AGO-3 em indivíduos sem DCV estabelecida, 
mostrou diminuir o risco de morte cardíaca, 
morte súbita e eventos coronários majores não 
fatais. Mostrou igualmente, em indivíduos 
com doença cardiovascular estabelecida, uma 
redução do risco de eventos coronários major 
independentemente do nível de glicemia 
sanguínea, tendo concluído que os AGO-
3 apresentam evidência que apoia a sua 
segurança e eficácia tanto em prevenção CV 
primária como secundária, devendo fazer parte 
da abordagem da DCV.
Em 2006, Bayes e colegas10 demonstraram, 
numa revisão de seis estudos, que os AGO-3 
estão associados a uma diminuição dos níveis 
de triglicerídeos, colesterol LDL e da secreção 
hepática de VLDL, bem como a um aumento 
modesto dos níveis de colesterol. Estes efeitos 
são potenciados pela associação com estatinas, 
e superiores quando comparado ao uso isolado 
destas.
O autor Calder14, em 2004, referiu que o 
consumo de AGO-3 deveria ser promovido, 
especialmente naqueles indivíduos com maior 
risco de desenvolver DCV com benefício na 
morbi-mortalidade. Esta conclusão baseia-
se em observações de que o consumo de 
AGO-3 diminuía a mortalidade total e CV 
(particularmente a morte súbita), os níveis 
sanguíneos de triglicerídeos, os fatores de 

crescimento, moléculas de adesão, pressão 
arterial e o risco de eventos trombóticos e 
de arritmias cardíacas, estando associado 
a um aumento do nível de óxido nítrico e 
consequente relaxamento endotelial.

eNsaios clíNicos aleatoRizados
Num estudo caso-controlo de 200516 (Tabela 
3), Oda E. et al, recrutaram 73 indivíduos com 
enfarte agudo de miocárdio e 84 indivíduos 
sem essa patologia. Em cada um dos grupos 
os autores avaliaram os níveis de leptina, 
colesterol HDL e AGO-3. No primeiro grupo 
os níveis de leptina foram significativamente 
superiores (8,1±6,7 ng/ml vs. 5,8±3,7ng/
ml; p <0,01); já o colesterol HDL medido 
foi inferior no grupo de casos (46±10,5mg/
dl vs. 60±15mg/dl; p <0,00001). No que 
respeita aos AGO-3, a razão ácidos gordos 
n-3 polinsaturados (PUFA) /ácidos gordos 
saturados e a razão PUFA/ácidos gordos 
monoinsaturados (MUFA) encontradas foram 
significativamente inferiores nos casos (p 
<0,05 e p <0,01 respetivamente). Os autores 
concluíram que os AGO-3 podem constituir 
um fator de risco negativo para EAM.
Kabir et al6, em 2007 realizaram um ensaio 
clínico aleatorizado duplamente cego, no qual 
recrutaram 27 mulheres com Diabetes Mellitus 
tipo 2 (DM2) sem hipertrigliceridemia, que 
foram de uma forma randomizada divididas 
em dois grupos. O primeiro grupo recebeu 3 
gramas por dia de AGO-3 e o segundo grupo 
recebeu placebo. O estudo durou 2 meses. Os 
autores verificaram no primeiro grupo uma 
diminuição significativa da massa gorda total 
(p<0,019) e do diâmetro de tecido adiposo 
subcutâneo (p<0,0018). A sensibilidade à 
insulina não foi significativamente diferente 
nos dois grupos. Além disso os autores 
encontraram diminuição no primeiro grupo 
de uma série de fatores aterogénicos como: 
triacilglicerol (p<0,03), triacilglicerol /
colesterol HDL (p<0,03) e inibidor do 
ativador do plasminogénio plasmático 
(p<0,01). Os autores concluíram como tal 
que doses moderadas de AGO-3 reduziram 
a adiposidade e marcadores aterogénicos 
sem alteração da sensibilidade à insulina em 
indivíduos com DM2, com diminuição do 
risco cardiovascular e morbi-mortalidade.
No último ECA, Michelle A et al15, 
recrutaram 60 indivíduos de ambos os sexos 
com dislipidemia que foram randomizados 
de uma forma duplamente cega em 3 grupos 
a quem foram administrados: 1,4 gramas 
diários de AGO-3 isolados; 1,4 gramas diários 
de AGO-3 associados a 25 gramas diários 
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Referência Metodologia Resultados Conclusões NE

Fish Oil for Primary and Secondary 
Prevention of Coronary Heart Disease5

Roth E, Harris W
2010

Revisão sistemática
3 ECA

(1995-2007)

3 Estudos:
AGO- 3 em indivíduos sem AP de DCV:↓risco de morte súbita; 
↓risco de morte cardíaca; ↓eventos coronários major não fatais

2 Estudos:
AGO- 3 em indivíduos com AP de DCV: ↓ risco de eventos 

coronários major independentemente do nível de glicemia 
sanguínea;

Ø incidência de trombose

AGO- 3:
- Apresentam evidência 

que apoia a sua segurança e 
eficácia tanto em prevenção 

cardiovascular primária como 
secundária

- Devem fazer parte da 
abordagem da DCV

1

Prescription omega- 3 fatty acids and their 
lipid effects: physiologic mechanisms of 

action and clinical implications10

Bays H et al
2008

Revisão sistemática
6 estudos

(1985- 2007)

AGO- 3:
↓TGD

↓ a secreção hepática de VLDL
↑a eliminação de TGD de Q e VLDL.

↑modesto dos HDL
↓LDL-C

Potenciado por associação com estatinas

Estatinas + AGO- 3: 
melhora o perfil lipídico em 
indivíduos com ↑TGD> que 

estatinas isoladas

3
(DOE)

n-3 Fatty acids and cardiovascular disease: 
evidence explained and mechanism 

explored14

Calder P
2004

Revisão sistemática

(1929- 2003)

AGO-3:
↓mortalidade total e CV (particularmente morte súbita)

↓TGD
↓Factores de crescimento; moléculas de adesão; CKs

↓TA
↓trombose e arritmias cardíacas
↑ NO e Relaxamento endotelial

O consumo de AGO-3 deve 
ser promovido, especialmente 

naqueles indivíduos com 
maior risco de desenvolver 

DCV com benefício na 
morbi-mortalidade

2

Referência Metodologia Resultados Conclusões NE

The Lipid-Lowering Effects of Phytosterols 
and (n-3) Polyunsaturated Fatty Acids 

Are Synergistic and Complementary in 
Hyperlipidemic Men and Women

Michelle A et al
200815

ECA
N=60 (27♂:33♀)

Dislipidemia

3 grupos
- AGO-3 1,4g/d+25g/d 

FT
- 1,4g/d AGO-3

- 25g/d FT

3 semanas
Outcome: Av. Perfil lipídico

AGO-3 + FT:
↓ 13,3% Col T (p=0,001)

↓ 12,5% Col. LDL (p=0,002)
↑ 8,6% Col HDL (p=0,04)
↓ 25,9% TGD (p=0,004)

AGO-3:
↑ 7,1% col HDL (p=0,01)
↓22,3% TGD (p=0,004)

FT:
Ø Col HDL e TGD

Suplementação combinada 
(AGO-3 + FT) apresenta 
efeitos benéficos no perfil 

lipídico, sinergéticos e 
complementares, em ♂ e 

♀com dislipidemia

↑Proteção cardiovascular

2

Treatment for 2 months with n-3 
polyunsaturated fatty acids reduces 

adiposity and some atherogenic factors but 
does not improve

insulin sensitivity in women with type 2 
diabetes: a randomized controlled study

Kabir M et al
20076

ECA
n=27♀ DM2 sem↑TGD

AGO-3: 3gr/dia vs. placebo

2 meses

↓ Massa gorda total (p<0,019)

↓ Diâmetro de tecido adiposo subcutâneo (p<0,0018)

↓ Factores de risco aterogénicos:
- Triacilglicerol (p<0,03)

- Triacilglicerol/Col-HDL (Índice aterogénico, p<0,03)
- Inibidor do activador do plasminogénio plasmático-1 (p<0,01)

Dose moderada de AGO-
3 durante 2 meses, reduz 
adiposidade e marcadores 

aterogénicos, com diminuição 
do risco cardiovascular e da 

morbi-mortalidade

1

A Case-control Pilot Study on n-3 
Polyunsaturated Fatty Acid as a Negative 

Risk Factor for Myocardial Infarction

Oda E et al
200516

Estudo caso-control 
multicêntrico

n=73 EAM vs 84 controlos

Avaliação dos níveis de 
leptina, Col-HDL, AGO-3

Indivíduos com EAM vs controlos:
Leptina – 8.1±6.7ng/mL vs 5.8±3.7ng/mL (p<0.01)

Col-HDL – 46±10.5mg/dL vs 60±15mg/dL (p <0.00001)

AGO-3 – ↓↓↓ (p <0.00001)

AGO-3 constituem um 
factor de risco negative para 

EAM
2

Tabela 3: Resumo dos Ensaios Aleatorizados analisados
(Legenda – ECA: ensaio controlado e aleatorizado; AGO-3: ácidos gordos ómega 3; FT: fitoesteróis; Col-HDL: colesterol HDL; TGD: Triglicerídeos; DM2: diabetes mellitus tipo 2; EAM: enfarte agudo do miocárdio)

Tabela 2: Resumo das Revisões Sistemáticas avaliadas
(Legenda – ECA: ensaio controlado e aleatorizado; AGO-3: ácidos gordos ómega 3; AP: antecedentes pessoais; DCV: doença cardiovascular; Ø: ausência; TGD: Triglicerídeos; LDL-C: colesterol LDL; DOE: disease oriented 
evidence; TA: tensão arterial; NO: óxido nítrico)
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de fitoesteróis (FT); 25 gramas diários de 
fitoesteróis isolados. O outcome avaliado foi 
o perfil lipídico. Os autores constataram uma 
melhoria global do perfil lipídico no grupo 
suplementado com AGO-3 e FT relativamente 
aos restantes grupos. Os autores concluíram 
assim que a suplementação combinada destes 
dois produtos apresenta efeitos benéficos no 
perfil lipídico, sinergéticos e complementares em 
mulheres e homens com dislipidemia.

DISCUSSÃO
Como se pode verificar, os estudos sugerem um 
efeito favorável dos AGO-3 na diminuição do 
risco por morte cardíaca, morte súbita e eventos 
coronários major não fatais.
Os AGO-3 são uma classe de gorduras 
polinsaturadas, em que a dupla ligação 
Carbono-Carbono está no terceiro carbono a 
partir da extremidade oposta ao grupo carboxilo. 
Dentro desta classe encontra-se o Ácido α 
linoleico (ALA), o ácido eicosapentaenóico 
(EPA) e o ácido docosahexanóico (DHA). 
Quando se fala de AGO-3 de cadeia longa está-
se a referir aos EPA (20 carbonos) e DHA (22 
carbonos). O ALA (18 carbonos) é considerado 
um AGO-3 de cadeia curta7.
Os AGO-3 são essenciais na dieta humana uma 
vez que não podem ser sintetizados de novo 
nos animais. O EPA e DHA são encontrados 
maioritariamente no óleo de peixe enquanto 
o ALA é abundante nas sementes de soja, 
sementes de linhaça e nozes5.
Uma boa fonte de AGO-3 de cadeia longa, 
tal como já referido, é o peixe. Os peixes que 
apresentam maior quantidade de AGO-3 de 
cadeia longa por grama, os chamados “peixes 
gordos”, são: truta (2,65), sardinha enlatada 
(1,67) salmão (2,20) e cavala (3,09)7.
Recentemente foi aprovado pelo INFARMED 
um novo medicamento com o nome Omacor® 
1000mg. Este encontra-se indicado no 
tratamento da hipertrigliceridemia na dose de 
2000-4000mg/dia e na prevenção secundária 
após um enfarte agudo do miocárdio na dose de 
1000mg/dia. As suas principais reações adversas 
são do foro gastro-intestinal, como dispepsia, 
náuseas, dores abdominais e hálito com cheiro 
a peixe. Pode interagir com os anticoagulantes 
aumentando o risco hemorrágico e está 
contraindicado em caso de hipersensibilidade 
a algum dos seus componentes e em grávidas 
e lactentes8. Segundo a AHA, indivíduos sem 
DCV estabelecida beneficiam do consumo de 
400-500mg/dia de AGO-3 o que se encontra 
em duas refeições de peixe gordo por semana. 
Naqueles indivíduos com DCV estabelecida é 
benéfica a ingestão de 1000mg/dia de AGO-3, 

quantidade encontrada em 4 refeições de peixe 
gordo/semana ou num comprimido de Omacor® 

por dia9.

CONCLUSÃO
Os AGO-3 são seguros e eficazes em prevenção 
cardiovascular primária e secundária (Força de 
Recomendação A).
Contudo, são necessários mais estudos de boa 
qualidade metodológica, prospetivos, de forma 
a clarificar as indicações precisas e posologia 
adequada.

CONFLITOS DE INTERESSES
As autoras declaram a inexistência de conflito de 
interesses.
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COMUNICADO À IMPRENSA
PRESS RELEASE

LISBOA, 25 DE OUTUBRO DE 2012 
Antes do dia Mundial do Acidente Vascular 
Cerebral (AVC) de 2012 (29 de Outubro), a 
Deputada Portuguesa ao Parlamento Europeu, 
Edite Estrela, juntou-se a muitos outros decisores 
políticos da UE, assim como a 90 Organiza-
ções Médicas e de Doentes, e mais de 100 000 
pessoas, em apoio à Carta Global de Direitos 
dos Doentes com Fibrilhação Auricular (FA) e 
apelaram aos Governos Nacionais e à Organiza-
ção Mundial de Saúde para que tomem medidas 
e tornem a prevenção de AVCs associados à 
FA uma prioridade. A Carta define formas de 
melhorar o diagnóstico e a gestão da FA a qual, 
se implementada, pode evitar, todos os anos, 
milhares de AVCs preveníveis.  

PORQUE É QUE É NECESSÁRIO 
TOMAR MEDIDAS AGORA?
AVCs associados à FA são uma epidemia em 
desenvolvimento, só na Europa dez milhões de 
pessoas são afetadas pela FA – a perturbação 
crónica do ritmo cardíaco (arritmia) mais fre-
quente no mundo. No entanto, com uma popu-
lação em crescente envelhecimento estima-se 
que o número de Europeus afetados aumentará 
para entre 25 a 30 milhões em 2050. Isto é muito 
preocupante porque pessoas com FA são cinco 
vezes mais propícias a sofrer um AVC do que 
aqueles sem FA. Além disso, estes AVCs são mais 
graves do que aqueles que não estão associados à 
FA, e como tal mais custosos em termos de im-
pacto nas pessoas e nos orçamentos dos serviços 
de saúde e sociais.
“Acho que é muito importante que os Ministérios da 
Saúde dos 27 Estados Membros Europeus prestem 
atenção à Carta Global de Direitos dos Doentes com 
FA”, disse Edite Estrela, Deputada ao Parlamento 
Europeu e Membro da Comissão Parlamentar 
para o Ambiente, Saúde Pública e Segurança Ali-
mentar. “As recomendações da Carta podem ajudar 
os governos a atingir os objetivos da Carta Europeia 
para a Saúde do Coração e o objetivo recentemente 
adotado pelas Nações Unidas para reduzir em 25% 
as doenças não transmissíveis até ao ano 2025. 
Isto poderá limitar o trauma humano e o impacto 
significativo que os AVCs associados à FA têm nos 
orçamentos para a saúde”.
O fardo financeiro causado por AVCs nos países 
Europeus é enorme. Em 2010, o custo estimado 
de AVCs na Europa foi de 64 mil milhões de 

euros. Assumindo que 15% desses AVCs foram 
causados pela FA, os quais geralmente são mais 
graves, o custo de AVCs associados à FA poderá 
ter sido de pelo menos 10 mil milhões só em 
2010.
O impacto pessoal nos sobreviventes de AVCs 
associados à FA e nas suas famílias não pode ser 
menosprezado, já que mais de um terço de sobre-
viventes regressam a casa com algum nível de in-
capacidade permanente. A FA também aumenta 
o risco de complicações médicas no seguimento 
de um AVC, estando os sobreviventes de AVCs 
associados à FA mais propícios a sofrerem de 
condições tais como pneumonia e acumulação de 
fluído nos pulmões.  

OS AVCs PODEM SER PREVENI-
DOS: PREVINA-OS!
No entanto, a maioria destes AVCs são pre-
veníveis. Apesar de não existir uma solução 
rápida e fácil, existem passos que podem ser 
tomados para melhorar a consciencialização, 
a deteção, o diagnóstico e a gestão de FA para 
reduzir o número de pessoas cujas vidas são 
devastadas todos os anos. 
“Os governos Nacionais deveriam trabalhar em con-
junto com Organizações Médicas e de Doentes para 
tornar a prevenção e tratamento de AVCs associados 
à FA numa prioridade de cuidados de saúde nacional, 
e implementar planos de prevenção nacionais para 
o AVC”, disse a Deputada Edite Estrela. “Todos 
deveríamos fazer o nosso melhor para aumentar o 
acesso a informação, diagnósticos antecipados de FA 
e a uma gestão adequada para prevenir AVCs as-
sociados à FA.” 

UMA VOZ UNIFICADA MUNDIAL-
MENTE
A Carta Global de Direitos dos Doentes com 
FA é apoiada por mais de 90 Organizações 
Médicas e de Doentes em todo o Mundo. A sua 
campanha, Assine Contra o AVC na Fibrilhação 
Auricular, apela a todos os indivíduos em todo o 
mundo para que assinem o seu nome em Sign-
AgainstStroke.com, a fim de demonstrarem o seu 
apoio à Carta e pedirem aos Governos Nacionais 
que implementem as recomendações para a 
prevenção de AVCs associados à FA.
“Fico muito contente em constatar o rápido cres-
cimento no apoio à Carta Global de Direitos dos 
Doentes com FA”, disse Trudie Lobban MBE, 

Fundadora e Administradora da Arrhythmia 
Alliance, e Co-fundadora e Directora-geral da 
Atrial Fibrillation Association. “Mais de 100 000 
decisores políticos, profissionais de saúde, doentes, 
as suas famílias e membros do público em geral 
apoiaram a Carta, assinando os seus nomes em 
SignAgainstStroke.com. Esta é uma prova do quão 
importante é a prevenção dos AVCs associados à FA, 
e com este apoio podemos fazer a mudança.”

SOBRE A CARTA GLOBAL DE DI-
REITOS DOS DOENTES COM FA 
E CAMPANHA ASSINE CONTRA O 
AVC 
A Carta Global de Direitos dos Doentes com 
FA foi criada por um Comité constituído por 
representantes de Organizações de Doentes, in-
cluindo a AntiCoagulation Europe, a Arrhythmia 
Alliance, a Atrial Fibrillation Association, a Irish 
Heart Foundation, a StopAfib.org e a Stroke 
Alliance for Europe, em colaboração com 39 Or-
ganizações de Doentes de 20 países. Encontra-se 
disponível no sítio Web uma lista completa de 
organizações que colaboraram; pode consultá-las 
em www.signagainststroke.com. 
As pessoas podem ficar a saber mais sobre a FA e 
o AVC, ler e assinar a Carta, a qual está disponí-
vel em 22 idiomas, e ouvir o que é que os deci-
sores políticos Europeus têm para dizer no sítio 
Web da campanha - www.signagainststroke.com. 
Todas as assinaturas contribuem para a tomada 
de ação para prevenir os AVCs associados à FA 
e melhorar os futuros resultados e qualidade de 
vida das pessoas a quem foi diagnosticado FA.
O sítio Web também inclui vídeos da Deputada 
Edite Estrela e outros Deputados ao Parlamento 
Europeu de diferentes países e grupos políticos, 
que se juntaram para explicar como melhor 
diagnosticar e gerir a FA, assim como apelar aos 
governos nacionais para que façam da prevenção 
dos AVCs associados à FA uma prioridade de 
saúde nacional.

A Bayer HealthCare tem orgulho em apoiar a Carta 
Global de Direitos dos Doentes com FA e a Cam-
panha Assine contra o AVC. 

Contacto: 
Dra. Isabel Fonseca Santos 
Correio electrónico: isabel.fonseca_santos@bayer.com
Tel.: 21 416 43 89

DEPUTADA PORTUGUESA AO PARLAMENTO EUROPEU
 JUNTA-SE À CHAMADA PARA A PREVENÇÃO DE AVCs ASSOCIADOS À FIBRILHAÇÃO AURICULAR PARA 

QUE ESTA SE TORNE UMA PRIORIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NACIONAIS
É Urgente Reduzir o Impacto Devastador Pessoal e Económico destes AVCs Graves
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7º CONGRESSO 
PORTUGUÊS DE HIPERTENSÃO E RISCO 
CARDIOVASCULAR GLOBAL
INTERNATIONAL MEETING ON HYPERTENSION 
AND GLOBAL CARDIOVASCULAR RISK

Caros Congressistas

O 7º Congresso de Hipertensão Arterial vai decorrer em Vilamoura de 28 de 
Fevereiro a 3 de Março de 2013 e, pretende-se que seja o encontro para debate 
de ideias, de todos os que se dedicam ao estudo do doente com risco cardiovascu-
lar global, embora com um enfoque especial na vertente da hipertensão arterial. 
Envolverá destacados membros da nossa Sociedade e da Sociedade Europeia de 
Hipertensão incluindo o seu actual Presidente, o Prof. Josep Redon.

Como habitualmente, o Congresso é organizado pela Sociedade Portuguesa de 
Hipertensão que, à semelhança do ano anterior, voltou a delegar no Dr. Fernando 
Pinto a responsabilidade de liderar a Comissão Organizadora deste evento.

Vai ser, mais uma vez, dado um destaque especial no programa dos trabalhos, à par-
ticipação dos colegas de Medicina Geral e Familiar. O Congresso é-lhes especial-
mente dirigido, numa perspectiva de actualização constante através do debate de 
ideias, apresentação de casos clínicos e organização de um curso prático de forma-
ção pós-graduada, à imagem e na sequência do que foi feito no último Congresso.

Organizaremos Simpósios conjuntos com destacados membros da Sociedade 
Europeia de Hipertensão e com outras Sociedades e, esperamos poder apresen-
tar os resultados do estudo da prevalência da hipertensão e do consumo de sal da 
população portuguesa, da responsabilidade da nossa Sociedade.

Mais uma vez e, apesar da crise económica que nos perturba e por vezes nos inibe, 
vamos ter uma presença e um apoio importantes da Indústria Farmacêutica, que 
torna possível cumprir os nossos objectivos de actualização científica.

É nosso objectivo, delinear a melhor estratégia para tratar os nossos doentes e, 
ainda mais importante, prevenir a ocorrência de eventos que tenham relação mais 
ou menos directa com os factores de risco da nossa população.

Todos juntos faremos um bom Congresso.

Até Vilamoura.

José Nazaré
Presidente da SPH
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7º CONGRESSO PORTUGUÊS DE HIPERTENSÃO 
7TH INTERNATIONAL MEETING ON HYPERTENSION

APRESENTAÇÃO

1 – Os resumos só podem ser submetidos pelo site do congresso. 
      http://www.sphta.org.pt/7congresso/

2 – O resumo deve conter no máximo 500 palavras ou 3000 caracteres (com espaços), não incluindo o 
titulo, autores e filiação.

3 – O autor apresentador deve estar inscrito no congresso.

4 – Todo o documento deve ser escrito em letra tipo Arial, tamanho 10.

TÍTULO
O título deve ser conciso e explícito, escrito a maiúsculas pequenas e a cheio.

AUTORES
Após listagem dos autores e filiação de trabalho deverá ser mencionado e-mail do responsável pela cor-
respondência.

RESUMO
O resumo deve ser estruturado em Introdução, Material e Métodos, Resultados e Conclusões. 
Cada um dos itens deve ser iniciado num novo parágrafo, não havendo necessidade de o enunciar espe-
cificamente.
O resumo deve ser escrito a 1,5 espaços formato justificado.
As tabelas devem ser a 1 espaço, com o mesmo formato de letra (Arial) e nesse caso a contabilização 
deve ser realizada em 
caracteres (3000 caracteres com espaços).
Não devem ser utilizados gráficos ou figuras no resumo.

O resumo será publicado tal como submetido.

Não serão aceites quaisquer resumos submetidos por outras vias 
(exemplo: e-mail).

Data De submissão: De 01 De outubro a 28 De Dezembro De 2012 

Até ao dia 20 de Janeiro de 2013 os autores serão informados da aceitação do 
trabalho.
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RESUMOS 6º CONGRESSO PORTUGUÊS DE HIPERTENSÃO
ABSTRACTS 6TH INTERNATIONAL MEETING ON HYPERTENSION

COMUNICAÇÕES DE CARTAZES

ID RESUMO : 49
HIPERTENSÃO ARTERIAL NUMA 
POPULAÇÃO DE DOENTES COM 
AVC ISQUÉMICO SUBMETIDOS A 
TERAPÊUTICA FIBRINOLÍTICA

Eurico Oliveira, Paula Manuel, Lénea Porto, 
Paulo Batista, João Alexandre, Fernando 
Girão
(Serviço de Medicina Interna 1 – Hospital de 
São Teotónio, Viseu)
Email : eurico.oliveira@gmail.com

INTRODUÇÃO: O AVC é um evento 
catastrófico, particularmente no indivíduo pre-
viamente autónomo, que se vê subitamente de-
pendente de terceiros. A prevalência e impacto 
do AVC em Portugal são consideráveis. É a pri-
meira causa directa de morte e importante fonte 
de morbilidade. O único tratamento aprovado e 
com evidência de eficácia no contexto do AVC 
isquémico agudo é a fibrinólise com r-tPA. É 
também sabido que a HTA é um dos principais 
factores de risco para a doença cérebro-vascular. 
O nosso objectivo foi analisar a demografia, tipo 
de AVC, outros factores de risco, eficácia da 
fibrinólise, intercorrências e tempos de inter-
namento, de um grupo de doentes com AVC 
submetidos a fibrinólise, e sua relação com o 
diagnóstico prévio de HTA e respectivos valores 
tensionais.
 
MATERIAL E MÉTODOS: Estudo re-
trospectivo no qual foram estudados 50 doentes 
com AVC isquémico, submetidos a fibrinólise 
com r-tPA endovenosa, através da colheita de 
dados processo clínico do internamento. Foram 
avaliados aspectos demográficos, existência 
ou não de HTA prévia, valores tensionais da 
entrada e sua relação com diversas variáveis 
relacionadas com o evento cerebrovascular e 
tratamento fibrinolítico. 

RESULTADOS E CONCLUSÕES: 
Foram estudados 50 doentes, 26 homens (52%) 
e 24 mulheres (48%). As idades variaram entre 
os 31 e 80 anos (idade média 67 ±11,5). Vinte 
e nove doentes (58%) apresentavam história 
pessoal de HTA e todos faziam terapêutica 
antihipertensora. Nos doentes hipertensos o 
valor médio de PAS à entrada foi de 169 ± 27,2 
mmHg e de PAD de 88 ± 16,1 mmHg. Nos 
doentes sem HTA prévia estes foram, respecti-
vamente 143 ± 18,6 mmHg e 79 ± 11,8 mmHg. 
O valor médio de redução do National Institute 
of Health Stroke Scale foi de 4,2 pontos. Nos 
doentes com valor de PAS > 180 mmHg à en-

trada esta redução foi em média de 3,4 pontos. 
Verificou-se que a incidência de intercorrências 
directamente relacionadas com a terapêutica 
fibrinolítica foi cerca de 3 vezes superior (10,8% 
VS 30,8%) quando o valor de PAS à entrada 
foi superior a 180 mmHg. No que diz respeito 
aos valores de PAD, verificou-se que valores 
superiores a 100 mmHg se associam a redução 
do NIHSS menos significativa (média de 2,4 
pontos) e a maior incidência de intercorrências 
relacionadas com a fibrinólise (44,4%). Estes 
resultados encontram-se resumidos no quadro. 
A administração de terapêutica fibrinolítica no 
AVC agudo é relativamente recente no nosso 
hospital. Apesar do número modesto da amostra 
e de todas as limitações deste estudo, estes 
resultados dão-nos indicações acerca do papel da 
HTA no AVC agudo e tratamento fibrinolítico.

Intervalos de 
valores (em 

mmHg)

Número de 
doentes

NIHSS à 
entrada

Redução 
do NIHSS

Intercorrên-
cias

Tempo de in-
ternamento 
na Unidade 

de AVC

PAS<180 37 11,5 pts 4,4 pts 4 (10,8%) 6,1 dias

PAS≥180 13 13 pts 3,4 pts 4 (30,8%) 8,8 dias

PAD<100 41 11,3 pts 4,5 pts 4 (9,8%) 6,3 dias

PAD≥100 9 14,9 pts 2,4 pts 4 (44,4%) 9,0 dias

ID RESUMO : 53
AVALIAÇÃO DA VOP COMO MAR-
CADOR DE RISCO CARDIOVASCU-
LAR EM DOENTES HIPERTENSOS 
REFRATÁRIOS SEGUNDO GUIDE-
LINES DE 2007 DA ESC/ESH E SE-
GUNDO VOP AJUSTADA À IDADE 
(RESULTADOS PRELIMINARES)

Eurico Silva1, Inês Silva2, Eduardo Oliveira3, 
Catarina Silva 3, Marta Penas4, Nobre dos 
Santos4

(1UCSPI Aveiro, 2 USF Santa Joana, 3Serviço 
de Medicina do Hospital Infante D Pedro, 
EPE; 4Serviço de Cardiologia do Hospital 
Infante D Pedro, EPE)
Email : dr_edu_oliveira@yahoo.com

INTRODUÇÃO: É sabido que a VOP é 

marcador de risco cardiovascular (CV) docu-
mentado por múltiplos estudos, alguns suge-
rindo uma maior sensibilidade quando ajustado 
à idade.

OBJETIVO: Os autores pretenderam com-
parar o cut-off apontado como limite pela ESC/
ESH vs. a metanálise A. R. Khosdel et al, J. Of 
Hypertension 2006, 24: 1231-1237.

MATERIAL E MÉTODOS: A 42 hi-
pertensos refratários definidos por MAPA (três 
medicamentos em doses máximas (incluindo 
um diurético) não têm critérios de controlo por 
MAPA ou a fazer quatro anti-hipertensores), 
foram submetidos a VOP pelo método de 
Complior.

RESULTADOS: Dos 42 doente hiper-
tensos observados (idade média 59 ± 11 anos, 
IMC 31 ± 5,2, homens 54,1%), 8 apresentaram 
evento cardiovascular fatal e não fatal. Quando 
se comparou o grupo que apresentou evento 
com o que não apresentou, o que teve evento 
apresentou PAD noturna mais elevada e menor 
subida matinal, não se encontrando diferenças 
nos restantes parâmetros da MAPA, nem nos 
dados antropométricos nem nos valores da VOP. 
Quando se analisou o RR para o cut-off de 
12mmHg (guidelines de 2007 da ESC/ESH) 
e segundo os percentis50, 75, 90, 95 e 97,5, a 
metanálise A. R. Khosdel et al, J. Of Hyperten-
sion 2006, 24: 1231-1237, não se encontrou 
qualquer RR significativo.

CONCLUSÃO: Apesar de estar bem 
definido o valor prognostico da VOP e os 
cut-offs para o mesmo, tal não foi encontrado 
neste trabalho, provavelmente pela amostra ser 
demasiado reduzida.
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