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EDI TORIAL

Neste número da nossa  Revista , a lém da en-
trevista  do Dr. Fernando Pinto, novo Pres i -

dente da Sociedade Por tuguesa de Hiper-
tensão (SPH) em que são bem expressos  os 
object ivos  pr incipais  a  que a  nova Direcção 
se  propõe, destaca-se  a  publ icação resumida 

de a lguns resultados do impor tante estudo da 
SPH “Prevalência  da Hiper tensão Arter ia l 

e  Consumo de sa l  em Por tugal ” estudo este 
coordenado pelos  Professores  Jorge Polónia 
e  Luís  Mart ins  e  que foi  apresentado no 7º 

Congresso Por tuguês  de Hiper tensão e  Risco 
Cardiovascular. De sa l ientar  que a  pre-

valência  de hiper tensão se  manteve nos  42% 
mas que houve uma subida importante  da 

percentagem de hiper tensos  t ratados (75%) 
e  especia lmente de hiper tensos  controlados 
(42,6%), que ul trapassou as  previsões  mais 

opt imistas , sendo também de destacar  o 
número de hiper tensos  t ratados com combi-
nações  fixas . Em relação ao consumo de sa l 

ver ificou-se que, embora t ivesse  havido uma 
diminuição re lat ivamente ao anter iormente 

descr i to  ( ta lvez re lac ionado com a legis lação 
que impôs a  diminuição do conteúdo de sa l 

no pão) , se  manteve em níveis  a inda e levados 
(10,7g/dia) .

No ar t igo do Dr. Eduardo Oliveira  e  colabo-
radores  confirma-se, também em hiper tensos 
refratár ios  à  terapêut ica , o  va lor  predit ivo de 
eventos  cardiovasculares  da MAPA sal ientan-

do-se a  importância  dos  va lores  s i s tól icos 
nocturnos, da queda nocturna da pressão 
s i s tól ica  e, especia lmente, do t ipo desta .

Publ ica-se  também um ar t igo or iginal  da 
Dra. V itór ia  Cunha re lat ivamente à  orga-

nização de um ser viço de hiper tensão basea-
da na sua v is i ta  a  dois  centros  de Excelência 

no Reino Unido.
Por fim o ar t igo de revisão do Dr. Armindo 
Ribeiro e  do Prof. Manuel  Bicho aborda, de 

forma s is temática , os  vár ios  mecanismos que 
estão na base da associação de obesidade, 

res is tência  à  insul ina, hiper tensão e  doenças 
cardiovasculares .

Inic ia-se  a  publ icação das  comunicações  e 
resumos de conferências/mesas-redondas 

apresentadas  no 7º  Congresso Por tuguês  de 
Hiper tensão não podendo deixar  de destacar  
o  ass inalável   êx i to  desta  nossa  Reunião bem 

atestado não só pelo número de par t ic ipantes 
nacionais  mas também estrangeiros , pelos 

s impósios  conjuntos  com a Sociedade Euro-
peia  de Hiper tensão e  com Grupos de Estudo 
de Hiper tensão Húngaro, Francês , Bras i le i ro 

e  Moçambicano e  por  mais  uma edição do 
curso de pós-graduação em HTA.

J. Braz Nogueira
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ENTREVISTA 
INTERVIEW

«TODA A DIREÇÃO TRABALHARÁ EM PROL DO 
CRESCIMENTO DA SPH»

O Dr. Fernando Pinto, que tomou posse como presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH) no  dia 16 de março, 
apresenta, em entrevista, os objetivos da nova direção para 2013-2015. A aposta na sensibilização da população, na formação dos profis-

sionais de saúde e o estreitar de laços com outras sociedades científicas são algumas das prioridades.

Ter sido tesoureiro durante dois mandatos, além de fazer parte 
da direção desde que a SPH foi criada, como secretário-adjunto 
da zona Norte em mais dois mandatos, torna-o um profundo 
conhecedor da vida desta Sociedade. Como está a «saúde finan-
ceira» da SPH?
A Sociedade Portuguesa de Hipertensão apresenta uma «saúde financei-
ra» que, apesar das dificuldades atuais, nos deixa tranquilos. Tanto os dois 
tesoureiros que me precederam, como a atual tesoureira, souberam gerir 
com mestria as finanças da SPH. Assim, e tendo em conta que temos 
poucas despesas correntes, o futuro neste campo afigura-se risonho, propí-
cio ao cumprimento dos objetivos a que a futura direção se propõe.

Que objetivos são esses?
Cumprindo o preconizado nos estatutos da SPH, os dois grandes obje-
tivos a que a direção que encabeço se propõe são: promover uma melhor 
educação da população para as questões do risco cardiovascular global, 
particularmente na vertente da hipertensão arterial (HTA); e promover 
uma maior divulgação do conhecimento científico aos profissionais de 
saúde, particularmente aos médicos, para que possam oferecer os melhores 
cuidados, com menores custos, ao maior número de pessoas possível.

Como pensa atingir os objetivos propostos?
A educação da população passa muito por conseguir atrair a atenção dos 
meios de comunicação social e, para isso, temos de definir mensagens que 
despertem o seu interesse. Já a divulgação do conhecimento científico 
passa não só por manter um Congresso forte, mas também por organizar 
outras reuniões ao longo do ano, com um número menor de participantes, 
em diferentes locais do País, nas quais se possam debater mais exaustiva-
mente os diferentes subtemas da HTA, mantendo a sua vocação especial-
mente dirigida para os internos e para a Medicina Geral e Familiar.

No âmbito da formação, a nova direção tem este ano a 
responsabilidade de organizar a Hypertension Summer School 
da European Society of Hypertension (ESH), que se realiza no 
Porto, de 21 a 27 de setembro. Como encara este desafio?
O desafio é grande, porque este é o segundo maior evento da ESH e 
é a primeira vez que se realiza em Portugal uma reunião deste género. 
Iremos receber entre 50 a 70 participantes de toda a Europa, mas 
também dos países lusófonos, particularmente de Moçambique e do 
Brasil. O leque de palestrantes incluirá alguns convidados estrangeiros 
e muitos portugueses de renome e com reconhecida qualidade para 
ministrar os vários temas. Estamos a trabalhar no sentido de cor-
responder às expetativas da ESH, realizando um evento de igual ou 
superior qualidade em relação às edições anteriores. 

Que outras atividades têm previstas?
Ainda no âmbito da formação, iremos realizar, também em setembro, 
a 10.ª edição da Hypertension Summer School da SPH, coordenada 
pelo Prof. Agostinho Monteiro, que irá manter o formato dos anos 
anteriores. Continuaremos a promover as relações com as sociedades 
congéneres nacionais e internacionais, sempre numa lógica de parceria, 
protegendo a nossa identidade e independência, bem como continuar 
a desenvolver relações com sociedades científicas de outras áreas médi-
cas, tendo em conta que o doente é um todo. Temos como exemplo a 
parceria que estabelecemos com a Sociedade Portuguesa de Periodon-
tologia e Implantes (SPPI), que se irá traduzir na presença no nosso 
Congresso de especialistas dessa área e já resultou na nossa presença 
no Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas, em novembro de 
2012, e no Congresso da SPPI, no início deste mês. Vamos também 
continuar a promover e a dinamizar a utilização das instalações da 
SPH, quer da sede, em Lisboa, quer da delegação do Porto. Por outro 
lado, é desígnio desta direção criar soluções para atrair um maior 
número de sócios.

O que significa para si chegar à presidência da SPH?
Encaro naturalmente o cargo de presidente, com a mesma humildade 
e o mesmo empenho e dedicação com que encarei o primeiro convite 
que o Prof. Agostinho Monteiro me fez para secretário-adjunto da sua 
direção, bem como os convites dos presidentes subsequentes para inte-
grar as suas equipas. Considero que este é mais um passo na colabo-
ração com a SPH que tive a honra e o orgulho de ajudar a criar. Por 
outro lado, tenho o enorme privilégio de ter reunido uma excelente 
equipa, muito motivada, pelo que a minha tarefa será facilitada. Es-
pero merecer a confiança dos sócios e poder contar com a colaboração 
de todos em prol do crescimento da SPH.

Entrevista publicada no Jornal de Notícias Prévias do 7º Congresso Português de 
Hipertensão e Risco Cardiovascular, da autoria de Vanessa Pais/Esfera das Ideias

Dr. Fernando Pinto
Presidente da Sociedade Portu-
guesa de Hipertensão;
Cardiologista do Hospital de S. 
Sebastião - Santa Maria da Feira

Hypertension 
Summer 
School

21-27 September 2013, Porto, Portugal

2013

Course director: Dr. Fernando Pinto
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ESTUDOS DE REFERÊNCIA
LANDMARK STUDIES

“PREVALÊNCIA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL E 
CONSUMO DE SAL EM PORTUGAL” 

RESULTADOS DO ESTUDO DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE HIPERTENSÃO, 
APRESENTADOS NO 7º CONGRESSO PORTUGUÊS DE HIPERTENSÃO E RISCO CARDIOVASCULAR, 

NO DIA 3 DE MARÇO DE 2013

n = 3720

76,8
74,9

55,7

42,6

26,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Aware Treated Treated and 

controlled

Controlled Untreated

HYPERTENSIVE PATIENTS= 1568 (42,2%)

n=1204
n=1175

n=668

n=394

45,7

38,9

11,2

Macedo ME e col 2003

J Hypertens 2005

(média 3 medições)

61,1

n=1038

%

28,6

PHYSA study:

conhecimento, tratamento e controlo

DOENTES HIPERTENSOS

Sabem Tratados Tratados e 
controlados

Controlados Não tratados

(média 2º e 3 º registos)

n = 3720*

HT (42,2%)

n = 1568

NT (57,8%)

n = 2152

♀ = 40,2% (prevalência de HTA) 

♂ = 44,4% (prevalência de HTA)

42,1 % 

Macedo ME e col 2003

J Hypertens 2005

(média de 3 medições)

≈3.5 milhões indivíduos

prevalência

PPortugueseortuguese HYHYpertensionpertension andand SASAltlt StudyStudy::

* representativo da população adulta vivendo em Portugal continental  em 2012

COORDENADOR DO 
ESTUDO

Prof. Jorge Polónia

- Consultor de Hipertensão da 
Unidade de HTA e Risco Cardio-
vascular do Hospital Pedro His-
pano, Matosinhos
- Professor Associado com Agrega-
ção da Faculdade de Medicina do 
Porto
- Especialista Europeu de Hiper-
tensão
- Ex-Presidente da Associação 
Portuguesa de Hipertensão

CO-COORDENADOR DO 
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Prof. Luís Martins
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ARTIGO ORIGINAL
ORIGINAL ARTICLE

VALOR PREDITIVO DE MAPA EM DOENTES 
HIPERTENSOS REFRATÁRIOS SEGUIDOS DURANTE  4,9 ± 2,9 ANOS 

(RESULTADOS PRELIMINARES)

ABPM PREDICTIVE VALUE IN 
REFRACTORY HYPERTENSIVES 
FOLLOWED AMONG 4,9 ± 2,9 
YEARS (PRELIMINARY RESULTS)

Eduardo A. Oliveira1, Eduardo Ribeiro1, 
Catarina Silva1, Inês Silva2, Mesquita 
Bastos3,5, Jorge Polónia4, Nobre dos Santos5

1Serviço de Medicina do Centro Hospitalar do 
Baixo Vouga, Hospital Infante D. Pedro; 
2USF Santa Joana; 
3Escola Superior de Saúde da Universidade de 
Aveiro;
4Faculdade de Medicina da Universidade do 
Porto; 
5Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar 
do Baixo Vouga, Hospital Infante D. Pedro

Contacto: dr_edu_oliveira@yahoo.com

RESUMO
Introdução: Sabe-se que a MAPA tem, em ter-
mos de prognóstico, valor preditivo cardiovascu-
lar (CV). Tal não está totalmente caracterizado 
em relação aos hipertensos refratários. 
Objetivo: Os autores propuseram-se analisar o 
valor preditivo do MAPA numa população de 
hipertensos refratários.
Material e métodos: Analisaram-se 160 doentes 
hipertensos (51,3% masculinos) referenciados 
para MAPA que, apesar de 3 medicamentos em 
doses máximas (incluindo um diurético) não 
têm critérios de controlo por MAPA ou a fazer 
4 anti-hipertensores. Num follow-up de 4,9 ± 
2,9 anos, observaram-se 26 eventos CV fatais e 
não fatais e 5 óbitos não CV.
Resultados: Os que apresentaram evento vs. sem, 
apresentavam mais eventos prévios e fatores de 
risco e PAS 24h, PAS noite, PAD noite e PAS 
ao levantar significativamente mais elevadas. 
Na análise multivariada de COX ajustada às 
variáveis de confusão (idade, género, IMC, 
diabetes, dislipidémia, evento prévio, PAS 
casual), da MAPA foram mais discriminativas 
para eventos CV: PAS 24h (HR 1.04 (IC 95% 
1.01-1.08)); PAS noite (HR 1.04 (IC 95% 1.02-
1.07)), mesmo ajustada a PAD noite (HR 1.04 
(IC 95% 1.00-1.08) e à PAS dia (HR 1.06 (IC 
95% 1.01-1.10)). A PAD noite, se não ajustada 
a outras variáveis da MAPA também apresentou 

HR significativo (1.04 (IC 95% 1.00-1.08)). 
A descida noturna analisada como variável 
contínua apresentou uma HR 0.93 (IC 95% 
0.87-0.99). Quando se analisou o valor preditivo 
da MAPA definido pelo tipo de padrão de 
queda noturna, obteve-se um HR 0.34 (IC 95% 
0.18-0.66), mesmo ajustado a descida noturna 
de PAS (variável contínua) HR 0.15 (IC 95% 
0.04-0.63). Quando se analisou o tipo de queda 
noturna segundo curvas de sobrevivência de 
Kaplan-Meyer, elas foram significativamente 
diferentes ED>D>ND>RD (log rank – 16.14 
p < 0.003).Quando se estratificou o padrão ND 
em ND1 e ND2, não se observaram curvas de 
sobrevivência estatisticamente diferentes entre 
eles apesar de mostrarem tendência (log rank 
1.35 p ns).
Conclusão: Em doentes hipertensos refratários, 
a MAPA é preditiva de eventos CV prévios 
principalmente os valores sistólicos, e destes, os 
valores noturnos. O valor preditivo da queda 
noturna, avaliada pelo tipo de queda, foi mais 
preditivo que a análise como uma variável 
contínua.

ABSTRACT
Background: It is known that ambulatory blood 
pressure monitoring (ABPM) is a prognostic 
predictor of cardiovascular (CV) events. However, 
that relationship is not very clear in what concerns 
to refractory hypertension.
Objective: The aim of this study was to evaluate 
the ABPM predictive value in a population 
constituted by refractory hypertensive patients.
Methods: 160 refractory hypertensive patients 
who were submitted to ABPM evaluation (51,3% 
of which were male) who either didn’t have 
ABPM control criteria despite being under 3 anti-
hypertensive drugs in maximum doses (including 
a diuretic) or even controlled with 4 anti-
hypertensive drugs. In a 4,9 ± 2,9 years follow-up, 
we observed 26 fatal and non-fatal CV events and 
5 non-cardiovascular deaths.
Results: Comparing patients with versus without 
CV event, those with CV event had significantly 
higher previous events, risk factors, higher 24h 
and night DBP, nocturnal PAD and morning 
surge. In a COX multivariate analysis with 
adjustment to confusing factors (age, gender, BMI, 
diabetes, dyslipidemia, previous event, casual 
PAS), the ABPM values that were predictive of 

CV events were:  24h SBP (HR 1.04 (IC 95% 
1.01-1.08)); nighttime SBP (HR 1.04 (IC 95% 
1.02-1.07)) even with adjustment to nighttime 
DBP (HR 1.04 (IC 95% 1.00-1.08)) and 
daytime SBP (HR1.06 (IC 95% 1.01-1.10)). 
Nighttime DBP had also significant HR if not 
adjusted to other ABPM variables (1.04 (IC 95% 
1.00-1.08)). Nighttime fall of SBP had an HR 
of 0.93 (IC 95% 0.87-0.99) when analyzed as a 
continuum variable. Nighttime SBP had a HR 
0.35 (IC 95% 0.18-0.66), even with adjustments 
to nighttime SBP as a continuum variable HR 
0.15 (IC 95% 0.04-0.63).  Kaplan-Meyer curve 
survival analysis free of events had significantly 
differences among ED>D>ND>RD (log rank 
– 16.14, p < 0.003). By stratifying non-dipping 
(ND) pattern into ND1 and ND2, we didn’t 
observe survival rates significantly different 
among them, although showing tendency to it (log 
rank 1.35, p non-significant).
Conclusion: In refractory hypertensive patients, 
ABPM has predictive value for CV events, 
specially the systolic values and mainly the 
nocturnal BP values .Nighttime SBP fall, 
evaluated by the type of dipping fall is a 
significantly better predictor than the nighttime 
blood pressure fall analyzed as a continuous 
variable.

INTRODUÇÃO
A hipertensão arterial (HTA) é um dos 
principais fatores de risco responsáveis pela 
morbi e mortalidade cardiovascular (CV). 
A medição da pressão arterial casual (PA) 
por método manual e mais recentemente 
por método automático, foi considerada até 
à década de 1960 o método “gold-standard” 
para medição da mesma. Nesta década foi 
descrito pela primeira vez o registo da medição 
ambulatória da pressão arterial (MAPA)[1], 
mas os primeiros trabalhos em que foi sugerida 
superioridade deste método em termos de 
prognóstico de eventos cardiovasculares (ECV) 
surgiram apenas em 1983[2]. Posteriormente, 
múltiplos estudos vieram confirmar este facto 
[3, 4].
A MAPA permite avaliar o ciclo circadiano 
da PA, incluindo o período noturno (valores 
absolutos, queda noturna e sua caraterização, 
subida matinal de PA, pressão diferencial na 
MAPA).
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Dos hipertensos essenciais, 5 a 15% não está 
controlado com três fármacos anti-hipertensores, 
incluindo um diurético, ou encontra-se 
medicado com quatro anti-hipertensores (HTA 
refratária)[5].
Os autores pretendem analisar o valor 
da MAPA, em termos de prognóstico 
cardiovascular, na população do distrito de 
Aveiro com HTA refratária.

MATERIAL E MÉTODOS
A amostra foi seleccionada a partir dos doentes 
referenciados ao Centro Hospitalar do Baixo 
Vouga – Hospital Infante D. Pedro (HIP) 
para realização de MAPA. De 1998 até 2010, 
num total de 1654 registos de MAPA, 423 
eram hipertensos refratários (pelo menos 3 
fármacos anti-hipertensores em doses máximas, 
sendo um deles diurético, e registos de PA 
dia superior a 135/80 mmhg e/ou PA noite 
superior a 120/70 mmHg) e destes foram 
estudados preliminarmente 160 que cumpriam 
os seguintes critérios: a) idade igual ou superior 
a 18 anos; b) ausência de suspeita de hipertensão 
arterial secundária; c) possibilidade de se obter 
informação clínica atualizada em Dezembro 
de 2010, nos doentes sobreviventes nesta data, 
ou, em caso de morte anterior a essa data, ser 
possível consultar a respetiva certidão de óbito.

DaDos ClíniCos
Aquando da execução da MAPA de 24h foi 
pesquisado: idade, sexo, índice de massa corporal 
(IMC), PA casual (PA), frequência cardíaca 
basal (FC), fatores de risco cardiovascular, 
medicação anti-hipertensora ou outra medicação 
cardiovascular.
Foram registadas análises de rotina 
(hemograma, bioquímica e sumária de urina) 
e eletrocardiograma de 12 derivações (ECG), 
efetuadas com distância temporal ao momento 
da MAPA não superior a três meses.
Todos os doentes deram o consentimento 
informado.
Os fatores de risco cardiovascular e os 
marcadores de lesão de órgão-alvo foram 
definidos segundo as guidelines da ESH de 2007.

EvEntos
Os ECV foram divididos em três grandes 
grupos: acidente vascular cerebral (hemorrágico, 
isquémico ou indeterminado), eventos 
coronários (síndromes coronários agudos, 
angioplastia, revascularização coronária 
cirúrgica, presença de lesão superior a 75% 
do vaso detetada em cateterismo) e outros 
ECV (doença arterial periférica, insuficiência 
cardíaca congestiva, edema agudo do pulmão, 

insuficiência renal terminal). Os ECV fatais 
tinham obrigatoriamente de estar documentados 
no processo clínico, pelo que se consideraram 
de causa indeterminada sempre que não foi 
possível determinar o diagnóstico. Nos doentes 
que apresentaram eventos, o follow-up terminou 
à data do evento.

MaPa E Pa Casual
A monitorização ambulatória de 24 horas 
(MAPA) foi efetuada durante um dia de semana 
de atividade usual, com um Spacelabs 90207 
(SpaceLabs Inc, Redmond, Washington, USA). 
Os doentes foram instruídos para exercerem 
uma atividade normal. A PA foi registada com 
intervalos de 20 minutos durante o período 
diurno (entre as 07.00-23.00h) e com intervalos 
de 30 minutos durante o período noturno (entre 
as 23.30-06.30h). Só foram aceites os MAPA 
com leituras superiores a 85% de registos 
válidos.
A queda tensional noturna da PAS (%) foi 
calculada através da razão 100 x [(PAS diurna-
PAS noturna)/PAS diurna]. Os doentes foram 
subclassificados pelo tipo de queda noturna 
da PAS em dipper (queda noturna entre 10 e 
19,9%; D), non-dipper (entre 0 e 9,9%; ND), 
reverted dipper (subida noturna de PA; RD), 
extreme dipper (queda noturna superior a 20%; 
ED).
O padrão non dipper foi ainda subdividido em 
non dipper 1 (ND1) se a queda tensional noturna 
da PAS fosse superior a 0% e inferior a 4,9% e 

non dipper 2 (ND2) se a queda tensional noturna 
da PAS fosse superior a 5% e inferior a 9,9%[6].
A PAS foi considerada a primeira avaliação 
obtida pela MAPA.

análisE EstatístiCa
Para a análise estatística foi utilizado o 
programa SPSS (v15.0 SPSS Inc., Chicago, 
Illinois, USA), Recorreu-se a análise de regressão 
multivariada “stepwise Cox proportional 
hazard model” para avaliação do significado 
prognóstico CV dos vários registos da PA, 
utilizando o cálculo do risco relativo (hazard 
ratio) de ECV associado ao aumento de um 
desvio-padrão dos diversos valores da PA da 
MAPA, com e sem ajustamento para as diversas 
variáveis de confusão e diversos parâmetros da 
MAPA. Utilizando a metodologia de Kaplan-
Meyer, obtiveram-se curvas de sobrevida 
(ausência de eventos) a longo prazo nos grupos 
correspondentes aos subtipos de descida 
tensional noturna. Nestes casos, a comparação 
entre grupos foi efetuada pelo teste log-rank.
Consideram-se significativas as diferenças 
sempre que p <0,05.

RESULTADOS
Num follow-up de 4,9±2,9 anos, observaram-
se 26 ECV fatais e não fatais e 5 óbitos 
não cardiovasculares (gráfico I). Dos 
eventos registados, 16 foram AVC, 8 foram 
eventos coronários e 2 foram outros eventos 
(nomeadamente um caso de doença arterial 

Abreviaturas: AVC – acidente vascular cerebral; ECV – eventos cardiovasculares.

Gráfico I. Eventos cardiovasculares fatais e não fatais
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periférica e um caso de insuficiência cardíaca).
Da análise da amostra estudada (dados 
antropométricos e da MAPA), quando 
comparada a população com vs. sem evento 
verificam-se diferenças estatisticamente 
significativas relativamente à existência de 
eventos prévios à inclusão no estudo, da PAS 
24h, noite e PAD noite (Tabela I).
Na análise multivariada de COX ajustada às 
variáveis de confusão (idade, sexo, índice massa 
corporal, Diabetes mellitus, dislipidémia), 
obtiveram-se hazard ratios significativos para 
PAS 24h e noite, para PAD noite e para a 
descida noturna de PAS (Tabela II). Destas, 
apenas a PAS noturna manteve o valor preditivo 
para eventos cardiovasculares quando ajustada 
a outras variáveis da MAPA, PAD noite e 
PAS dia, com HR 1,04 (IC 95% 1,00-1,08) e 
HR 1,06 (IC 95% 1,01-1,10), respetivamente, 
perdendo o seu valor significativo quando feito 
ajuste para as outras variáveis.
A descida noturna de PA, quando analisada 
como variável contínua, apresentou uma HR 
0,93 (IC 95% 0,87-0,99) e analisada pelo tipo 
de padrão de queda noturna, um HR 0,34 (IC 
95% 0,18-0,66).
As curvas de sobrevivência livre de eventos de 
Kaplan-Meyer em relação ao tipo de queda 

noturna foram significativamente diferentes 
(ED > D > ND > RD) (Figura I). Estratificando 
o padrão de queda noturna non-dipper em 
non-dipper 1 e non-dipper 2 verificamos que, 
apesar de as curvas de sobrevivência não 
serem estatisticamente significativas entre 
eles, parecem mostrar tendência para ND1 ser 
diferente de ND2, em que o ND1 se comporta 
como RD e o ND2  de modo semelhante a D 
(log rank 1,35, p não significativo) (Figura II).

DISCUSSÃO 
Neste estudo podemos verificar que:
1) a MAPA também tem um valor prognóstico 
em termos de risco CV  nos doentes hipertensos 
refratários superior à PA casual; 2) são sobretudo 
os valores sistólicos dos registos da MAPA (PAS 
24h e PAS noite) que melhor conferem um risco 
aumentado para ECV; 3) a queda noturna de 
PA foi discriminativa para ECV quer pelo valor 
absoluto quer pelo tipo de queda RD > ND > D 
> ED; 4) o tipo de queda noturna da PA é mais 
preditivo que a análise queda noturna da PA 
como variável contínua.
Na população hipertensa essencial já havia 
sido constatado que a MAPA apresenta valor 
preditivo para ECV[7-9], sendo considerado 

por diversos autores como apresentando valor 
prognóstico superior à medição de PA casual[9, 
10]. Dos resultados observados neste estudo 
podemos concluir que também nos hipertensos 
refratários a MAPA é preditiva de ECV, tal 
como observado noutros estudos[11].
As variáveis da MAPA que obtiveram valor 
prognóstico mesmo após ajuste às variáveis de 
confusão, envolvem sobretudo valores sistólicos, 
PAS 24h e noite, embora a PAD noite (se não 
ajustada a outras variáveis da MAPA) também 
seja significativa. A amostra apresentava idade 
média de 58,7 ± 12,7 anos, o que poderá explicar 
em parte a maior significância dos valores 
sistólicos, dado que com o avançar da idade 
(tal como na evolução da doença hipertensiva) 
a PAS aumenta e PAD diminui. Também 
em outros estudos foi encontrado maior 
valor estatístico nos valores sistólicos quando 
comparados com diastólicos[10, 12].
Uma das razões possíveis do período diurno 
ter menos prognóstico cardiovascular é que a 
PA é influenciada por fatores como o stress 
físico e emocional[13] que conferem grande 
variabilidade e consequente redução de valor 
preditivo[14].
Relativamente ao valor preditivo da queda 
noturna (quer como variável contínua 

 

Sem evento Com evento p (< 0,05)

Idade 58,8 ± 11,8 57,8 ± 16,8 ns

IMC (Kg/m2) 29,7 ± 6,2 29,2 ± 4,4 ns

PAS casual (mmHg) 154,4 ± 26,0 164,4 ± 28,3 ns

PAD casual (mmHg) 90,1 ± 14,5 95,3 ± 18,8 ns

Fatores de risco 1,35 ± 0,5 1,56 ± 0,6 ns

Evento prévio 0,1 ± 0,3 0,3 ± 0,5 0,001

PAS 24h (mmHg) 136,2 ± 13,5 142,6 ± 18,2 0,039

PAD 24h (mmHg) 76,5 ± 9,5 80,5 ± 13,1 ns

PAS noite (mmHg) 126,9 ± 15,0 135,5 ± 21,7 0,014

PAD noite (mmHg) 69,0 ± 9,6 73,7 ± 13,7 0,035

PAS levantar (mmHg) 138,6 ± 24,2 142,4 ± 23,5 ns
Abreviaturas: IMC – índice de massa corporal; PAS - pressão arterial sistólica; PAD – pressão arterial 
diastólica

 
Hazard 

ratio IC 95% p (< 0,05)

PAS 24h

Modelo 1 1,04 1,01 – 1,08 0,017

Modelo 2a 1,04 0,99 – 1,09 ns

Modelo 2b 1,02 0,94 – 1,09 ns

PAS noite

Modelo 1 1,04 1,02 – 1,07 0,003

Modelo 3a 1,04 1,00 – 1,08 0,031

Modelo 3b 1,06 1,01 – 1,10 0,012

PAD noite Modelo 1 1,04 1,00 – 1,08 0,04

Descida 
noturna PAS

Modelo 1 0,93 0,87 – 0,99 0,16

Modelo 4a 1,03 0,99 – 1,07 ns

Tipo queda 
noturna Modelo 1 0,34 0,18 – 0,66 0,001

Abreviaturas: PAS - pressão arterial sistólica; PAD – pressão arterial diastólica.
Modelo 1 – ajustada às variáveis idade, sexo, IMC, diabetes mellitus, dislipidemia, PAS casual, evento prévio.
Modelo 2a – modelo 1 + ajuste PAD 24h; Modelo 2b – modelo 1 + ajuste PA média 24h.
Modelo 3a – modelo 1 + ajuste PAD noite; Modelo 3b – modelo 1 + ajuste PAS dia.
Modelo 4a – modelo 1 + ajuste PAS 24h.

Tabela I. Comparação entre população sem evento cardiovascular 
prévio vs. com evento cardiovascular prévio

Tabela II. Análise multivariada de COX ajustada aos fatores de confusão para as-
sociação entre parâmetros da MAPA e ocorrência de eventos cardiovasculares
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quer pelo tipo de queda), a ausência de 
queda noturna pode associar-se a pior 
prognóstico dado que ela pode dever-se a 
fatores como hiperestimulação do sistema 
nervoso simpático[15], inibição vagal[16], 
sensibilidade elevada ao sódio[8], resistência 
a leptina e/ou insulina[17] ou alterações de 
produção de melatonina[18]. 
A manutenção do tónus arteriolar noturno 
permite propagação de PA das grandes 
artérias aos vasos da microcirculação, com 
consequentes efeitos adversos nos órgãos-
alvo[7], mais evidentes quanto maior for o 
valor tensional e que relaciona o padrão dipper 
com a menor incidência de ECV, confirmado 
com o nosso estudo.
Contudo, nem sempre o status dipper se 
associa a valores de PA noturna dentro dos 
limites definidos pelas guidelines atuais. Para 
os hipertensos refratários foi observado que 
a presença de PA noturna elevada, mesmo na 
presença do padrão dipper, confere maior risco 
CV[19]. É sugerido que o padrão non-dipper 
e a HTA noturna isolada sejam manifestações 
diferentes do mesmo fenótipo.
No nosso estudo, a queda noturna de PA 
apresentou relação mais estreita com risco de 
ECV, sobretudo quando analisada pelo tipo 
de queda (risco aumentado em RD > ND > 
D > ED). A descida de PA segundo o tipo de 
queda foi mais preditiva para ECV do que o 
valor absoluto de descida (variável contínua), 
obtendo-se hazard ratios de 0,34 versus 0,93 
(sugerindo uma maior proteção CV dos 
indivíduos dipper comparativamente com o 
valor absoluto de descida noturna de PA, de 
acordo com os dados existentes até à data[13, 
20-22]).
Assim, no hipertenso refratário a MAPA é 
preditiva de risco cardiovascular, sobretudo os 
valores sistólicos noturnos, a queda noturna e 
principalmente o tipo de queda noturna.

liMitEs Do EstuDo
A subdivisão ND1 e ND2 não atingiu 
significado estatístico, embora pela análise 
da curva de sobrevivência livre de eventos de 
Kaplan-Meyer pareça haver potencial para tal. 
Eventualmente, com a continuação do estudo 
e inclusão de maior número de doentes, será 
um dado a reavaliar.
A obtenção de PAS casual pelo primeiro valor 
da MAPA é questionável, embora haja estudos 
prévios em que o mesmo tenha sido feito.

CONCLUSÃO
Também nos hipertensos refratários a MAPA 
tem valor preditivo CV, sobretudo os valores 
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Figura I. Curvas de sobrevivência de Kaplan –Meyer para o tipo de queda noturna

Figura II. Curvas de sobrevivência de Kaplan –Meyer para o tipo de queda noturna, dividindo 
indivíduos non-dipper em non-dipper 1 e non-dipper 2

Abreviaturas: ND1 – non-dipper 1; ND2 –non-dipper 2.
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ESTRUTURAR UM SERVIÇO DE HIPERTENSÃO GLOBAL
Vitória Cunha

Interna do Complementar de Medicina 
Interna, Serviço de Medicina, Hospital Garcia 
de Orta, Almada, Portugal

RESUMO
O objectivo deste artigo é repensar a organiza-
ção de um Centro de Excelência de Hiperten-
são, descrevendo dois Centros do Reino Unido 
visitados pela autora e sugerindo a estrutura de 
um Serviço de Hipertensão forte e abrangente 
que possa providenciar uma melhor abordagem 
ao indivíduo com esta patologia crónica. Os 
principais objectivos são a qualidade dos cuida-
dos médicos e a constituição de protocolos stan-
dardizados que envolvam o doente no seu plano 
de tratamento; uma abordagem e um tratamento 
multidisciplinar incluindo não só Especialistas 
em Hipertensão mas também Diabetes, Lípidos, 
Cardiologia, Cirurgia Vascular, uma Estação de 
Enfermagem e de Nutrição, bem como envolvi-
mento do Laboratório de Análises e do Serviço 
de Radiologia. Pretende-se uma abordagem 
do tipo “one stop shop” que possa melhorar a 
compliance terapêutica.

PALAVRAS-CHAVE
Doenças cardiovasculares; Centro de Excelên-
cia; Hipertensão; Prevenção Cardiovascular.

ABSTRACT
The purpose of this article is to re-think the 
organization of an Excellence Centre of Hyper-
tension, describing two Centers of the UK visited 
by the author, and suggesting the structure of a 
comprehensive Hypertension Service aiming at 
the best management of the individual with this 
chronic disease. The main goals are quality of care 
and standardized protocols, involving patient in 
treatment plans; a multidisciplinary approach 
and treatment, including not only Specialists on 
Hypertension but also Diabetes, Lipids, Cardiol-
ogy, Vascular Surgery, Nurse and Nutrition Sta-
tions, and Laboratory and Radiology Department 
involvement. The patient should have a “one stop 
shop” assessment in order to improve compliance to 
treatment.

INTRODUÇÃO
As Doenças Cardiovasculares (DCV) representam 
a principal causa de morbi-mortalidade a nível 

mundial, afectando um número crescente de doen-
tes e sendo consequentemente responsáveis por 
uma parcela significativa dos custos do Sistema de 
Saúde da maior parte dos países desenvolvidos.
A Hipertensão (HTA) foi a principal causa de 
morte no mundo de acordo com uma investiga-
ção apoiada pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS) em 2007: cerca de 1 bilião de pessoas 
sofrem de HTA, patologia responsável por cerca 
de 7 milhões de mortes por ano1. É também uma 
doença controlável com a terapêutica – e até em 
certa medida prevenível –, o que a torna um bom 
alvo para intervenção, não apenas médica mas 
também social.
A Sociedade Europeia de Hipertensão (European 
Society of Hypertension, ESH) tem trabalhado no 
sentido de lidar com o “peso” da HTA, mas as 
taxas de controlo tensional estão ainda muito 
longe do ideal por toda a Europa. Por este motivo 
a autora acredita que as estratégias devem ser 
repensadas, abrindo as portas da organização e 
funcionamento dos Centros de Excelência de 
HTA a uma lufada de ar fresco que nos ajude a 
combater mais eficazmente esta patologia.
Os Centros de Excelência são uma das inicia-
tivas da ESH para providenciar um palco mais 
estruturado na luta contra a HTA. Um Centro de 
Excelência é, tal como definido pela ESH, “uma 
instituição que providencia o melhor nível de 
cuidados de HTA aos doentes em internamento e 
em ambulatório, incluindo intervenções médicas, 
cirúrgicas, e de avaliação do risco cardiovascu-
lar global” 2. Deve obedecer a certos critérios 
definidos pela ESH, incluindo a disponibilidade 
e acesso a serviços multidisciplinares, exames 
diagnósticos e terapêuticos, investigação, e pessoal 
qualificado com experiência em HTA reconhecida 
pela ESH (Especialistas em HTA).
A autora visitou dois Centros de Excelência no 
Reino Unido – Manchester e Londres/ Interna-
tional Centre for Circulatory Health - e teve a opor-
tunidade de observar e compreender o seu funcio-
namento. Apesar de estarem estabelecidos critérios 
válidos para a atribuição do estatuto de Centro de 
Excelência, foi evidente que estes não são por si só 
suficientes para alcançar os objectivos. Ambos os 
centros estão sem dúvida bem equipados e estru-
turados, mas na visão da autora há vários aspectos 
que podem ser melhorados – especialmente os que 
respeitam às necessidades mais básicas do utente 
– e deveriam ter maior visibilidade na sociedade 
que as permitisse por exemplo organizar mais 
campanhas de saúde comunitárias.
Um Centro de Excelência deveria de facto ser 
uma Clínica de avaliação e abordagem Cardiovas-

cular completa, com o propósito de ir de encontro 
às necessidades do utente no que respeita ao 
diagnóstico e tratamento precoces da HTA e das 
DCV. Como centro especializado deve-se focar no 
tratamento e follow-up dos casos mais compli-
cados de gerir ao nível dos Cuidados de Saúde 
Primários (CSP).
Uma peça importante que não deve ser esquecida 
é a Prevenção, essencial na abordagem das DCV. 
Fora das suas portas, o Centro de Excelência deve 
ser a ponte entre as acções do Sistema Nacional de 
Saúde (SNS)/ Governo e outros serviços de saúde 
comunitários, para promover campanhas de pre-
venção e sensibilização da população para a HTA.
Uma clínica de abordagem e tratamento da HTA 
deve providenciar ao doente o full package: avalia-
ção de risco, prevenção, diagnóstico, abordagem/ 
tratamento, follow-up, com uma visão global 
que tem em conta as diversas comorbilidades de 
um “doente cardiovascular”. Tudo isto preferen-
cialmente de forma rápida e confortável para o 
doente, evitando meses de espera entre referên-
cias a especialidades e exames complementares; 
providenciando um cuidado completo e atraente 
do ponto de vista da compliance ao envolver ao 
máximo o utente no seu próprio plano de trata-
mento. Sendo uma doença crónica, a evolução 
da HTA é extremamente dependente da adesão 
terapêutica (Fig.1).
Em ambos os centros visitados pela autora, estas 
ideias encontravam-se sem dúvida espelhadas na 
atitude médica para com o doente. Ainda assim, 
o Centro em si deveria ser organizado de forma a 
providenciá-las também.
Seguem-se alguns pontos que a autora sugere 
como base da estruturação de um Centro de 
Excelência abrangente e “compreensivo”.

1. Utentes segUidos no Centro de 
exCelênCia:

• Referenciados do Médico de Família
• Referenciados do internamento hospitalar
• Referenciados do Serviço de Urgência (SU)
• Referenciados de outras Consultas externas 
do Hospital ou de outros hospitais sem esta 
valência

2. a referenCiação deve segUir Certos 
Critérios:

• Suspeita de HTA secundária (motivo de 
suspeita documentado no formulário de 
referenciação)
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FIG. 1 – Diagrama de proposta de organização de um Centro de Excelência

• HTA resistente (não controlada, com 
Pressão Arterial (PA) sistólica > 140mmHg 
ou diastólica > 90mmHg, apesar de trata-
mento com 3 antihipertensores de diferentes 
classes em doses adequadas, um deles um 
diurético)
• HTA na mulher grávida
• HTA no jovem (<35 anos)
• HTA no idoso (>80 anos)

3. deve haver Um formUlário de refe-
renCiação espeCífiCo, qUe deve inClUir:

• Informação básica do doente (idade, sexo)
• Antecedentes/Outras comorbilidades
• Valores de PA da última avaliação médica
• Exames Complementares de Diagnóstico já 
realizados
• Motivo de referenciação
• Terapêutica de ambulatório

4. estação de enfermagem

• Medição de:
o PA e frequência cardíaca (seguir normas/ 
guidelines locais em aparelhos devidamente 
validados e calibrados)
o Oximetria de pulso

o Peso e altura, cálculo de Índice de massa 
corporal (IMC)
o Perímetro abdominal
o Glicémia capilar
o Eventualmente Microalbuminúria (em 
tira de Micraltest)

• Avaliação do estilo de vida e aconselhamen-
to nos aspectos registados que o justifiquem

o Dieta (incluindo ingestão de sal)
o Hábitos tabágicos
o Actividade física
o Ingestão de bebidas alcoólicas

• Avaliação da medicação de ambulatório e 
respectiva compliance
• Registo de alergias (medicamentosas ou 
outras)

5. espeCialista em hipertensão

• Medição de PA (seguir normas/guidelines 
locais em aparelhos devidamente validados e 
calibrados)
• História médica completa (eventualmente 
com recurso a um formulário específico; 
incluir avaliação efectuada na Estação de En-
fermagem, antecedentes médicos, medicação 
habitual, alergias, história da doença actual)
• Exame objectivo (incluir auscultação cardio-

pulmonar, avaliação de pulsos, fundoscopia; 
exame neurológico sumário)
• Cálculo do risco cardiovascular (Fram-
ingham, Score ou outros; actualizar a cada 
consulta)
• Avaliar a compreensão do doente sobre a 
importância da patologia, o tratamento pro-
posto, mecanismos farmacológicos envolvidos 
e objectivo da terapêutica em si
• Avaliar Compliance/adesão terapêutica 
• Requisitar

o Avaliação analítica > ver ponto 5.1
o Testes para avaliar estado cardiovascular 
> ver ponto 5.1
o Observação por outra especialidade > ver 
ponto 5.3

• Avaliação a cada 4-12 meses dependendo do 
risco cardiovascular e estado clínico actual, ou 
a mais breve prazo se necessário clinicamente 
ou para realização de exames urgentes (seguir 
normas de orientação locais se disponíveis)

5.1. avaliação analítiCa

• Sangue colhido na Estação de Enfermagem 
(ou laboratório previamente definido)

o Análises gerais de rotina (hemograma 
completo com plaquetas, glicémia, função 
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renal, ácido úrico, electrólitos, microalbu-
minúria, perfil lipídico, provas de função 
hepática, função tiroideia, HbA1c)

• Requisitar testes para exclusão de HTA 
secundária quando suspeita (confirmar 
doseamentos efectuados no laboratório 
local)
• Análise sumária de urina (avaliar micro-
albuminúria/proteinúria)

5.2. teste de avaliação do estado Car-
diovasCUlar

• Realizados por técnicos/ Hiperten-
siologista/Cardiologista/Radiologista 
dependendo do teste, dos profissionais 
disponíveis e do treino específico

o Electrocardiograma de 12 derivações
o Radiografia de tórax
o Ecocardiograma/Ecocardiografia de 
Stress
o Stress test /Medição Ambulatória de 
Pressão Arterial /Holter 
o Índice tornozelo-braço
o Índice espessura íntima-media /Velo-
cidade de onda de pulso
o TC/RMN

5.3. oUtras espeCialidades (ConsUltas 
preferenCialmente no mesmo dia)

• Consulta de Diabetes
• Consulta de Lípidos
• Nutrição
• Consulta de Insuficiência Cardíaca
• Consulta de Cardiologia (incluindo 
cardiologia de intervenção)
• Consulta de Pneumologia/Cessação 
tabágica
• Consulta de Pneumologia /Patologia do 
Sono
• Consulta de Cirurgia Vascular

O objectivo da organização em one stop shop é 
providenciar:

• Experiência clínica e qualidade de ser-
viço, com fácil e rápido acesso a segundas 
opiniões e conselhos de outras especiali-
dades
• Diagnóstico mais rápido
• Reduzir a ansiedade do doente e o tempo 
de ausência laboral
• Aumentar a compliance terapêutica (se 
possível ter formulários próprios para a 
medicação e inserção dos valores de Auto-
Medição da Pressão Arterial/AMPA)
• Aumentar a sensibilidade da população 

para a doença
• Envolver o doente e a população nos 
cuidados para a HTA como doença crónica

Reforçar determinadas características em 
todos os centros, como as já existentes nos 
centros visitados pela autora:

• Folhetos informativos para o doente e 
dirigidos/adequados à população local
• Uso de aparelhos de medição de PA reco-
mendados pelas sociedades nacionais
• Calibração dos aparelhos de medição de 
PA
• Pessoal de enfermagem treinado

Outros aspectos que devem ser implemen-
tados e/ou actualizados (dado ainda não es-
tarem em funcionamento em muitos centros, 
como os visitados pela autora):

• Processos clínicos actualizados em base 
de dados informatizada

o De modo a providenciar toda a 
informação necessária para as outras 
especialidades envolvidas na abordagem 
ao doente
o Que permita uma análise estatística 
da actividade do Centro (em termos 
de qualidade e com sentido crítico 
positivo)

• Criar protocolos standardizados para:
o Abordagem diagnóstica
o Cálculo do risco cardiovascular global
o Tratamento baseado no risco cardio-
vascular (seguir guidelines nacionais 
actualizadas, individualizando trata-
mento sempre que possível)

• Assegurar avaliação dos Hipertensiolo-
gistas regularmente 
• Criar eventualmente um “cartão do 
utente” que inclua:

o Identificação
o Estratificação de risco (actualizada a 
cada consulta)
o Grelha para registo dos valores de 
medição da TA de ambulatório
o Medicação habitual
o Contactos de emergência
o Data da próxima consulta

…Outros objectivos:

• Avaliação de cada utente pelo menos 1 
vez por ano
• Estabelecer quando referenciar de volta 
ao Médico de Família (o mais breve pos-
sível se o utente já não cumprir os critérios 

de referenciação, de modo a evitar longa 
espera para novos utentes e para os que se 
encontram em follow-up)

CONCLUSÕES
Um Centro de Excelência de Hipertensão 
deve ser organizado com vista a ir de encon-
tro às necessidades do doente, e a presente 
proposta da autora pretende ser uma reflexão 
do estado da arte e o início de uma poten-
cial contribuição para a prática clínica. Esta 
abordagem multidisciplinar pretende facilitar 
os cuidados ao doente numa plataforma 
única, combinando os vários especialistas que 
devem estar envolvidos neste tipo de doente 
complexo, e motivando o desenvolvimento 
de estratégias que melhorem o outcome na 
Hipertensão e Doenças Cardiovasculares.
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RESUMO
Objetivo: Este artigo tem como objetivo 
abordar os mecanismos no tecido adiposo que 
promovem o desenvolvimento da resistência 
à insulina e hipertensão arterial e o seu papel 
como fatores de risco nas doenças cardiovas-
culares. Método: Trata-se de uma revisão não 
sistemática da literatura através de pesquisa na 
PUBMED e no GOOGLE. Resultados: A obe-
sidade é uma patologia crónica cuja prevalência 
está a aumentar em todo o mundo (1). Está as-
sociada a várias comorbilidades, nomeadamente 
à resistência à insulina, à hipertensão arterial e 
às doenças cardiovasculares (2). A hipóxia é um 
novo fator de risco potencial para a inflamação 
crónica e está envolvida nos mecanismos da pa-
togénese da hipertensão arterial e da resistência 
à insulina (3). Conclusões: Na obesidade existe 
um estado de inflamação que é fundamental 
para o desenvolvimento da maioria das doenças 
associadas à obesidade, nomeadamente o sín-
drome metabólico, a diabetes tipo 2 e doenças 
cardiovasculares (4). O tecido adiposo branco 
atualmente é considerado não só um tecido de 
armazenamento de energia mas como o maior 
órgão secretor e endócrino do organismo (5). 
O tecido adiposo quando aumenta torna-se 
hipoxémico devido à diminuição da vasculariza-
ção, provocando um aumento do fator induzido 
pela hipóxia-1α (HIF-1α), causando fibrose do 

tecido adiposo associado com um aumento da 
resposta inflamatória (6). Existem diversos fatores 
que provocam disfunção endotelial nomeada-
mente a resistência à insulina, hipertrigliceride-
mia, hipertensão arterial, dislipidemia, obesidade 
abdominal e inflamação (7). A base molecular 
que relaciona a obesidade visceral e as doenças 
cardiovasculares ainda não está totalmente 
clarificado, sendo necessário mais estudos para a 
sua compreensão. 

PALAVRAS-CHAVE
Obesidade, hipóxia, resistência à insulina, hiper-
tensão arterial.

ABSTRACT
Objectives: This article concerns the mechanisms 
in adipose tissue that promote insulin resistance 
and hypertension and their role as risk factors for 
cardiovascular disease.   
Methods: this is a non-systematic review of 
literature through research on PUBMED and 
GOOGLE. 
Results: obesity is a chronic disease, with a raising 
prevalence worldwide (1). It is associated with sev-
eral comorbidities, like insulin resistance, hyper-
tension and cardiovascular diseases (2). Hypoxia is 
a new potential risk factor for chronic inflamma-
tion and that it is involved in the pathogenesis of 
hypertension and insulin resistance (3). 
Conclusions: in obesity there is an inflammatory 
state that is essential for the development of the 
majority of the diseases associated with obesity, 
namely the metabolic syndrome, type II diabetes 
and cardiovascular diseases (4). The white adipose 
tissue is nowadays considered not only a tissue for 
storage of energy but also the major secretory and 
endocrine organ of the body (5). When there is an 
increase in adipose tissue this becomes hypox-
emic due to the reduction of vascularization, 
which leads to a raise in the hypoxia-inducible 
factor-1α (HIF-1α), causing fibrosis of the 
adipose tissue associated with a raise in inflam-
matory reaction(6). There are several factors that 
cause endothelial dysfunction, namely insulin 
resistance, hypertrigliceridemia, hypertension, 
dyslipidemia, abdominal obesity and inflamma-
tion (7). The molecular basis for visceral obesity and 
cardiovascular diseases is still not fully understood 
and further studies will be necessary to complete 
understand it.

KEY-WORDS
Obesity, hypoxia, insulin resistance, hypertension.

INTRODUÇÃO
A obesidade é uma epidemia mundial que nos 
últimos anos tem sido uma área privilegiada 
em publicações. Assim, foram surgindo novos 
paradigmas enquanto velhos desafios estão por 
desvendar. A obesidade é uma patologia crónica 
e estigmatizante que se tornou num grande 
problema na maioria dos países industrializados 
devido ao aumento da sua prevalência, da as-
sociação com diversas patologias e devido ao seu 
grande impacto económico (1). Para se preservar 
as reservas de energia do tecido adiposo corporal 
durante os períodos de balanço energético nega-
tivo, o organismo desenvolveu vários mecanis-
mos regulatórios (8). Este controlo é conseguido 
através do equilíbrio entre a absorção intestinal 
de glucose, a produção de glucose pelo fígado e a 
captação e metabolismo da glucose pelos tecidos 
periféricos (9). A insulina, hormona produzida 
pelas células β do pâncreas, regula a glicémia 
capilar devido à sua ação na estimulação da 
captação de glucose no músculo e no fígado e na 
inibição da gliconeogénese hepática (9). Apesar 
da alteração da ação da insulina, inicialmente a 
tolerância à glicose é normal porque as células 
β-pancreáticas têm a capacidade de aumen-
tar a capacidade de secreção de insulina para 
ultrapassar a resistência à insulina existente(10). 
O excesso de nutrientes, fator que estimula 
a obesidade, induz a hipertrofia do adipócito 
promovendo o desenvolvimento de várias 
morbilidades crónicas, tais como a diabetes tipo 
2, resistência à insulina, intolerância à glicose, 
dislipidemia, estimulando o desenvolvimento 
de doenças cardiovasculares (8). Existem ainda 
grandes evidências que sugerem que a hipóxia 
celular pode ser um fator importante na fisiopa-
tologia do adipócito e pode ser uma das causas 
da disfunção do adipócito contribuindo para a 
alteração metabólica associada à obesidade (11). 

Obesidade
A obesidade define-se, segundo a Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS), como uma 
acumulação anormal ou excessiva de gordura 
que pode causar desequilíbrios na saúde de um 
indivíduo(12). Os indivíduos do sexo masculino 
têm maior tendência para acumular tecido 
adiposo intra-abdominal em comparação com as 
mulheres (13) (14). Em média, os homens têm duas 
vezes mais quantidade de tecido adiposo vis-
ceral que as mulheres e apresentam uma maior 
prevalência de doenças metabólicas associadas à 
obesidade e de síndrome metabólico (15).
A obesidade está associada ao aumento da 
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incidência da diabetes mellitus tipo 2, resistên-
cia à insulina, hipertensão arterial, dislipidemia, 
cancro e doenças cardiovasculares (16). O tecido 
adiposo é depositado essencialmente em dois 
compartimentos, subcutâneo e central (14). A 
obesidade pode ser dividida em obesidade cen-
tral e obesidade periférica. A obesidade central 
caracteriza-se pelo aumento do número e pela 
hipertrofia dos adipócitos do tecido adiposo 
perivisceral e está associada ao aumento do 
desenvolvimento da síndrome metabólica (16). A 
hipertrofia dos adipócitos é a principal conse-
quência do excesso de ingestão de nutrientes, 
promovendo o desenvolvimento da resistência à 
insulina e intolerância à glucose (14). 
Os triglicéridos presentes no tecido adiposo são 
a maior reserva de energia no organismo, assim 
o tecido adiposo representa um mecanismo efe-
tivo de armazenamento de energia permitindo 
a sobrevivência durante períodos de privação de 
alimentos (1). 
Estudos recentes demonstraram que a hipóxia 
no tecido adiposo pode ter um papel impor-
tante nos mecanismos celulares da inflamação 
crónica, infiltração dos macrófagos, redução 
da adiponectina, elevação da leptina, apopto-
se dos adipócitos, stress do reticulo endo-
plasmático e disfunção mitocondrial no tecido 
adiposo branco nos obesos (3). A hipóxia inibe 
a diferenciação dos pré-adipócitos e estimula 
a secreção de leptina e do fator de crescimento 
epitelial vascular (VEGF) a partir dos adipóci-
tos maduros (17).
Existem vários genes que regulam a ação da 
hipóxia, tais como o HIF-1α (hypoxia induc-

ible factor 1α), VEGF, GLUT-1 (transportador 
glucose-1), heme-oxigenase 1 e a piruvato 
desidrogenase cinase 1 (3). Verificou-se que em 
condições de hipóxia no tecido adiposo, todos 
os genes aumentavam o seu mRNA exceto o 
VEGF (3).

TecidO adipOsO brancO: de órgãO 
neuTrO a órgãO endócrinO. a pers-
peTiva aTual
Os indivíduos do sexo masculino têm maior 
tendência para acumular tecido adiposo intra-
abdominal em comparação com as mulheres (13)

(14). Em média, os homens têm duas vezes mais 
quantidade de tecido adiposo visceral que as 
mulheres e apresentam uma maior prevalência 
de doenças metabólicas associadas à obesidade e 
de síndrome metabólico (15).
O tecido adiposo pode ser dividido em tecido 
adiposo branco e tecido adiposo castanho, tendo 
estes diferentes funções. O tecido adiposo cas-
tanho tem como função a produção de calor. 
A compreensão e a visão que temos atualmente 
sobre o tecido adiposo branco alteraram-se 
substancialmente nos últimos 15 anos (4). Atual-
mente o tecido adiposo branco é considerado, 
não só como um tecido onde a energia é arma-
zenada na forma de triacilgliceróis, mas como 
o maior órgão secretor e endócrino do organis-
mo(5). O tecido adiposo branco produz e secreta 
várias proteínas. Inicialmente, essas proteínas 
eram designadas adipocitocinas (18). Atualmente 
adotou-se universalmente o nome de adipocinas 
ao conjunto de proteínas sintetizadas e secreta-
das pelo tecido adiposo, uma vez que nem todas 

as proteínas são citoquinas (18) (figura 1). Para 
além das adipocinas e dos ácidos gordos, o teci-
do adiposo produz outras substâncias lipídicas, 
tais como hormonas esteróides, prostaglandinas 
e prostanóides, colesterol e retinol (o colesterol 
e o retinol não são sintetizados pelos adipócitos 
mas são armazenados e libertados) (18). 
Em 1994, Friedman e os colegas descobriram a 
leptina, hormona produzida pelo tecido adiposo 
branco, produto do gene Lep. A leptina (figura 
2), também designada proteína OB, é uma 
hormona constituída por 16 Kda e é produzida a 
partir de um proteína com peso molecular de 18 
Kda que contém uma sequência de sinal que é 
clivada produzindo a proteína leptina. A leptina 
é expressa em vários tecidos, nomeadamente no 
tecido adiposo branco, castanho, estômago, pla-
centa, glândula mamária, folículos ováricos entre 
outros (19). É expressa essencialmente no tecido 
adiposo mas também é expressa em menores 
quantidades no líquido cérebro-raquidiano e na 
circulação sanguínea (5).
A leptina atua tanto no sistema nervoso central 
(hipotálamo) como nos órgãos periféricos (19).
Esta descoberta permitiu perceber que o tecido 
adiposo não é só um tecido onde ocorre arma-
zenamento de energia, mas também é um órgão 
com capacidades secretoras (20). 

papel dO TecidO adipOsO brancO na 
resisTência à insulina e hiperTensãO 
arTerial
Vários estudos demonstraram a existência de 
diversos mecanismos subjacentes ao apareci-
mento da resistência à insulina e hipertensão 

 Apetite e balanço energético 

Imunidade 

Sensibilidade à insulina 

Angiogénese 

Inflamação e resposta de 
fase aguda 
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lípidos 
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Figura 1: Funções da adipocinas

ArtigoRevisão.indd   21 4/9/2013   11:39:35 AM



MARÇO/ABRIL 201322

ARTIGO DE REVISÃO
REVIEW ARTICLE

em indivíduos com obesidade central, tais como 
a inflamação, a hipóxia e a disfunção endote-
lial (figura 2). O tecido adiposo branco secreta 
vários tipos de adipocinas, muitos dos quais são 
mediadores inflamatórios, tais como o TNF-α, 
IL-ß, IL-6. A produção das interleucinas 
inflamatórias aumenta com a obesidade e estão 
implicadas no desenvolvimento da resistência 
à insulina e no síndrome metabólico (2) (7). As 
adipocinas têm várias funções, nomeadamente 
no balanço energético (ex: leptina), na sensibi-
lidade à insulina e no metabolismo da glucose 
(ex: adiponectina), inflamação (ex: TNF-α), 
imunidade (ex: adipsina), metabolismo dos 
lípidos (ex: proteína de transferência colesteril 
ester), controlo da pressão arterial (ex: angioten-
sinogénio), hemóstase (ex: inibidor da ativação 
do plasminogénio-1) e angiogénese (ex: fator de 
crescimento epitelial vascular) (18) (11).

relaçãO enTre inflamaçãO e resisTên-
cia à insulina 
A inflamação é um processo importante na 
obesidade e na diabetes mellitus tipo 2 uma vez 
que promove a resistência à insulina através da 
inibição da função do insulin receptor substrate 
-1 (IRS-1) e IRS-2 na via de sinalização da 
insulina (9). O gene do IRS-1 localiza-se no 
cromossoma 2q36-37, sendo que o IRS-1 foi o 
primeiro substrato a ser identificado localizan-
do-se mais abundantemente no compartimento 
membranar intracelular (21). O gene do IRS-2 
localiza-se no cromossoma 13q34. O IRS-2 e 
o IRS-1 são muito semelhantes na estrutura e 
nas funções, diferenciando-se na sua localiza-
ção porque, ao contrário do IRS-1, o IRS-2 
encontra-se mais no citosol (21).
A obesidade é caracterizada por um estado de 
inflamação crónica, estando aumentados alguns 

dos parâmetros inflamatórios [ex: haptoglobina, 
IL-6, proteína C reativa, plasminogen activator 
inhibitor-1 (PAI-1), TNF-α] (4). Grandes con-
centrações de citocinas produzidas pelo tecido 
adiposo, tal como TNF-α, IL-6 e IL-1β, e 
baixas concentrações de adiponectina, provocam 
hiperinsulinemia crónica e resistência à insulina 
(14). 

relaçãO enTre hipóxia e resisTência à 
insulina
Durante períodos de balanço energético 
positivo, o tecido adiposo branco aumenta 
para poder ter capacidade para armazenar os 
triglicéridos em excesso. Como consequência, 
o tecido adiposo torna-se hipoxémico devido à 
diminuição da vascularização do tecido adiposo 
(11). A função da hipóxia no tecido adiposo na 
obesidade e na resistência à insulina ainda não 
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Figura 2: Mecanismo que interligam a obesidade, a resistência à insulina e a hipertensão 
arterial
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é muito clara (22). A regulação das respostas 
mediadas pela hipóxia está dependente do fator 
induzido pela hipóxia (HIF-1) (22).
O HIF-1 é um fator de transcrição heterodi-
mérico induzido pela hipóxia, composto por 
duas subunidades, a subunidade α, composta 
por 120-kDa e a subunidade β, constituída 
por 91-94 kDa (23). A subunidade α (HIF-
1α) determina a atividade transcripcional do 
HIF-1, e o seu aumento ocorre em resposta à 
hipóxia. A subunidade β (HIF-1β) é expressa 
constitutivamente e pode ser designada também 
como aryl hydrocarbon receptor nuclear transloca-
tor (ARNT) (24). Em condições de normóxia o 
HIF-1α é hidroxilado nos resíduos de prolina 
e de asparaginil, reação catalisada pela enzima 
prolilhidroxilase (PHD), o que promove a liga-
ção de alta afinidade a um complexo ubiquitina 
ligase que contém a proteína supressora tumoral 
von Hippel-Lindau. Este processo induz a de-
gradação mediada pelo proteossoma do HIF-1 

(22) (24). Em condições de hipóxia a hidroxilação 
é inibida e ocorre a ativação dos genes alvos do 
HIF-1 (22). 
O HIF-1α ativa a fibrose do tecido adiposo, 
causando um aumento da infiltração de ma-
crófagos no tecido adiposo que medeia um 
maior aumento da inflamação e a redução con-
comitante da sensibilidade à insulina (6) (25). 
O VEGF é um gene alvo do HIF-1. O VEGF 
promove a angiogénese, processo necessário 
para a diferenciação dos adipócitos e para o 
crescimento do tecido adiposo, através de vários 
mecanismos, tais como o fornecimento de 
nutrientes e oxigénio ao tecido adiposo; através 
do fornecimento de plasma, que é rico em 
fatores de crescimento e de citocinas; através do 
fornecimento de células estaminais, derivadas da 
medula óssea e de outros tecidos com capaci-
dade de se diferenciarem em pré-adipócitos, 
adipócitos e células vasculares (26). 

papel da disfunçãO endOTelial na re-
sisTência à insulina
O endotélio representa uma camada de células 
que reveste todos os vasos do corpo (27). A 
disfunção endotelial define-se como desregu-
lação na libertação dos fatores vasodilatadores 
tais como o óxido nítrico (NO) e a prostaciclina 
(PGI2) e os fatores vasoconstritores tais como 
a endotelina-1 (ET-1) e a angiotensina-II (7). 
As alterações das funções endoteliais vasculares 
no tecido adiposo podem provocar resistên-
cia à insulina (26). Na resistência à insulina há 
aumento da libertação de ácidos gordos livres 
do tecido adiposo contribuindo para a dislipi-
demia diabética (VLDL-hipertrigliceridemia, 
HDL-colesterol diminuído, LDL-colesterol 

aumentado, e aumento dos ácidos gordos livres. 
O aumento dos ácidos gordos livres, a hiper-
trigliceridemia e o aumento do colesterol LDL 
causam disfunção endotelial estimulando a 
resposta inflamatória, causando a adesão dos 
monócitos/linfócitos às células endoteliais. O 
aumento do fluxo de glicose e dos ácidos gordos 
livres para as células pode causar uma formação 
excessiva de radicais livres de oxigénio, au-
mentando ainda mais a deterioração metabólica 
e hemodinâmica. Na mitocôndria os radi-
cais livres saturam a capacidade oxi-redutora 
enzimática e o óxido nítrico forma nitritos, 
desregulando a cadeia de transferência de 
eletrões promovendo apoptose celular, alterando 
a função endotelial vascular (27). A alteração 
da função endotelial vascular normal altera a 
função metabólica da insulina, promovendo uma 
maior resistência à insulina, podendo ser este 
um dos mecanismos para o aparecimento de 
resistência à insulina na obesidade (7) (27).

relaçãO enTre resisTência à insulina e 
hiperTensãO arTerial na Obesidade
A obesidade por si só é causa de hiperten-
são arterial em 78% dos homens e 65% das 
mulheres (28). A evidência da relação causal 
entre a resistência à insulina e a hipertensão 
está a aumentar (29). Em condições fisiológicas, 
a insulina e o IGF-1 aumentam a vasodilatação 
através da estimulação da produção do óxido 
nítrico (NO) e da redução da concentração de 
cálcio intravascular das células do músculo liso 
vascular e da sensibilização das cadeias leves de 
miosina-Ca2+. Estas ações são mediadas através 
da ativação da enzima fosfatidilinositol 3-cinase 
(PI3K) e da proteína cinase B (Akt). O relaxa-
mento vascular em resposta à ativação da PI3K/
Akt é mediado pela produção celular endotelial 
de NO, envolvendo a fosforilação da NO sintase 
endotelial (30). 
Os doentes com hipertensão não tratada geral-
mente têm maiores níveis de insulina em jejum 
e pós-prandial do que os não hipertensos com 
o mesmo índice massa corporal (29). Existe uma 
relação direta entre a pressão arterial e os níveis 
de insulina em jejum na hipertensão essencial, 
que não ocorre com a hipertensão secundária. 
Isto está relacionado em parte com as alterações 
da ação da insulina ao nível do tecido muscular 
esquelético, que corresponde a 40% da massa 
corporal e é o local predominante da utilização 
da glicose estimulada pela insulina (29). 
Existe uma associação entre a pressão arterial 
e a proporção de fibras tipo II no músculo-es-
quelético, que são menos sensíveis à insulina do 
que as fibras tipo I (29). Em condições fisiológicas 
verifica-se relação entre a disponibilidade de gli-

cose mediada pela insulina e o aumento de fluxo 
sanguíneo em resposta à insulina. Esta resposta 
decresce em pessoas obesas com resistência à 
insulina, sugerindo resistência à ação da insulina 
sobre a produção de NO vascular (30). Devido à 
dificuldade da acompanhar o crescimento rápido 
do tecido adiposo, num estádio inicial ocorre 
hipóxia criando condições para um aumento da 
expressão do HIF-1α (31). 
Existem evidências que a resistência à insulina 
e a hiperinsulinemia predispõem os doentes 
para o desenvolvimento da hipertensão através 
de alterações celulares nas vias de sinalização 
da insulina e estão associados a alterações 
metabólicas e hemodinâmicas (31). As altera-
ções metabólicas estão ligadas à hipertensão 
por processos fisiopatológicos que envolvem o 
sistema simpaticoadrenérgico, o sistema renina-
angiotensina-aldosterona, o desequilíbrio dos 
catiões celulares, o aumento da inflamação e do 
stress oxidativo (29).

papel dO sisTema renina-angiOTen-
sina-aldOsTerOna nO TecidO adipOsO 
visceral
O sistema renina-angiotensina-aldosterona 
(SRAA) tem um papel importante na resistên-
cia à insulina nos obesos estando mais ativo 
no tecido adiposo visceral comparativamente 
ao tecido adiposo periférico(28).A resistência à 
insulina nos indivíduos obesos está também 
associada, em parte, à ação antagonista da 
angiotensina II (ANG II) (28). A ANG II é um 
dos péptidos conhecidos com maior potencial 
vasoconstritor (32). A angiotensina II, através da 
ação do recetor ANG I (AT1R) inibe a ação da 
insulina nos vasos e no tecido muscular esquelé-
tico, interferindo com a via de sinalização PI3K/
Akt, diminuindo a produção de óxido nítrico, 
aumentando a vasoconstrição e diminuindo 
os transportadores de glicose GLUT-4 no 
músculo-esquelético, reduzindo a vasodilatação 
e a captação de glucose nos tecidos (28). 
Em condições normais, o sistema renina-
angiotensina-aldosterona representa um 
mecanismo regulador da pressão arterial (33). 
Com o aumento da atividade do SRAA ocorre 
uma maior produção de ANG II. Isto contribui 
para alteração cardiometabólica associadas à 
estimulação do sistema nervoso simpático, re-
sistência à insulina, retenção de sódio e expansão 
de volume, tais como doença renal, hipertensão 
arterial, resistência à insulina através da inibição 
da via de sinalização da insulina e hipertrofia 
ventricular esquerda (28).

CONCLUSÃO
A obesidade é uma epidemia mundial. Existe 
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uma relação entre a obesidade, essencialmente 
a obesidade visceral, a resistência à insulina 
e a hipertensão. Existem vários mecanismos 
fisiopatológicos conhecidos que ajudam a com-
preender esta inter-relação, tais como o aumento 
do processo inflamatório, a hipóxia, a disfunção 
endotelial, sendo que existe a necessidade de mais 
estudos para se compreender melhor os mecanis-
mos fisiopatológicos que explicam esta associação. 
A compreensão detalhada destes mecanismos 
poderá aumentar a oferta terapêutica para o 
tratamento da resistência à insulina e hipertensão 
arterial em indivíduos obesos, diminuindo as 
comorbilidades proporcionando melhor qualidade 
de vida aos doentes e diminuir os custos económi-
cos associados a estas patologias.
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INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arterial 
(HTA) é um problema de Saúde Pública grave. 
A prevalência a nível mundial é aproximada-
mente de 25-30%. Em Portugal existem cerca 
de 42% de hipertensos: 3 milhões de portu-
gueses e estima-se que apenas cerca de 11% se 
encontrem controlados.  A HTA é um fator de 
risco cardiovascular e uma das principais causas 
de mortalidade e morbilidade. Por cada aumento 
de 20 mmHg de TAS ou 10 mmHg de TAD, 
o risco de morte cardiovascular aumenta para 
o dobro. Mas a redução de apenas 2 mmHg 
de TAS reduz 7% o risco de morte por doença 
cardíaca isquémica e em 10% o risco de morte 
por AVC. O objetivo deste trabalho é caracteri-
zar a população hipertensa da USF, vigiada pelos 
6 médicos de família.

MATERIAL E MÉTODOS: Estudo: 
Observacional, analítico e transversal. Popula-
ção: utentes hipertensos vigiados na USF em 
2011. Amostra: Aleatória a partir da lista de 
doentes hipertensos vigiados pelos 6 médicos da 
USF. Critérios de inclusão: Utentes com diag-
nóstico de hipertensão arterial, vigiados na USF.
Colheita de Dados: realizada pelas autoras em 
Julho de 2012. Consulta dos dados através do 
programa de Hipertensão do SAM. Proces-
samento de dados: Microsoft Excel® 2007 e  
SPSS ® 16.0. 

RESULTADOS: Foram incluídos 431 
utentes na avaliação, 61% mulheres e 39% 
homens, com idade média de 64,03 anos, 
41,1% apresentavam excesso de peso e 43,1% 
obesidade. O consumo de álcool/tabaco, estava 
presente em 56,9% A dislipidemia estava pre-
sente em 43,7% dos casos e a Diabetes Mellitus 
em 30,2%. A TAS média foi de 140,4 mmHg 
e a TAD média de 80,9 mmHg; a média da  
taxa de filtração glomerular foi de 100,2ml/m2 
e 26,4mg, o valor de microalbuminúria média. 
Em relação à terapêutica, verificou-se que 
30,5% dos utentes avaliados encontravam-se em 
monoterapia, sendo os antihipertensores (aHT) 
mais usados os ARA, 41,9%; seguido pelos 
IECA 25,5% e pelos diuréticos 14%. A maioria 
estava medicada com 2 classes de fármacos. As 
associações fixas privilegiadas foram: D + ARA 
(50,7%) e D + IECA (49,3%).Dos 341 utentes 

avaliados, apenas 176 se encontravam controla-
dos (51,6%).

CONCLUSÃO: A caracterização da popu-
lação hipertensa que visita a USF é fulcral para 
ajudar a definir estratégias preventivas, melhorar 
a deteção, tratamento e controlo da doença em 
Portugal. O predomínio da hipertensão no sexo 
feminino não está de acordo com diversos estu-
dos realizados em Portugal, assim como a obesi-
dade que é mais frequente. A média da pressão 
arterial é semelhante à observada em outros 
estudos, mas observaram-se algumas diferenças 
em relação à terapêutica: menor utilização de 
monoterapia, preferindo 2 classes de fármacos 
para controlo tensional. Na USF a percentagem 
de HT tratados e controlados é muito superior à 
média nacional (28,9%).
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INTRODUÇÃO: A atividade física regular 
é um fator importante de prevenção primária e 
secundária das doenças cardiovasculares e a sua 
implementação no grupo dos muito idosos deve 
constituir uma prioridade ao nível dos Cuidados 
de Saúde Primários. 

OBJETIVO: Avaliar a prática de exercício 
físico nos idosos com idade superior a 80 anos. 

MÉTODOS: Realizou-se um estudo 
observacional transversal com aplicação de um 
questionário estruturado a uma amostra de 
doentes utilizadores de uma Unidade de Cui-
dados de Saúde Primários numa área rural do 
Norte de Portugal por autopreenchimento com 
auxílio, quando necessário. Foram convidados a 
responder todos os doentes com idade superior 
a 80 anos que se dirigiram à Unidade de Saúde 
durante 2 semanas, independentemente do 
motivo de admissão. 

RESULTADOS: Responderam ao questio-
nário 82 utentes (76,8% do sexo feminino) com 
uma média de idades de 85,5 anos (+/- 4,1), 
variando entre os 80 e os 96 anos. A proporção 
que declarou praticar exercício físico estrutu-
rado foi de 18,3% (IC95%: 9,7-26,8%). Após 
ajustamento para idade e género, os valores 

da TA sistólica eram significativamente mais 
baixos nos que praticavam exercício físico (117 
vs 125 mm HG; p=0,048), independentemente 
de ser ou não hipertenso, numa população em 
que o facto de ser hipertenso leva a uma maior 
prática de exercício físico (OR=10,2, p=0,025). 
A presença de patologia osteoarticular degene-
rativa condicionou significativamente a prática 
de exercício físico (OR= 0,059; IC95%: 0,009-
0,381; p=0,003). 

CONCLUSÃO: Esta população adere pouco 
à prática regular de exercício físico, apesar dos 
benefícios demonstrados nos valores da tensão 
arterial. É necessário encontrar fatores de 
motivação que ultrapassem as queixas álgicas 
relacionadas com a patologia osteoarticular 
degenerativa crónica. 

RESUMO: 34
IMPACTO DE UM PROGRAMA DE 
REDUÇÃO DA INGESTÃO DE SAL 
NA VARIAÇÃO DA PRESSÃO ARTE-
RIAL EM CRIANÇAS E ADOLES-
CENTES. UMA SUB-ANÁLISE DO 
REGISTO DA AVELEIRA

João Maldonado, Telmo Pereira
Instituto de Investigação e Formação Cardiovas-
cular, Escola Superior de Tecnologia da Saúde 
de Coimbra, Universidade Metodista de Angola, 
Clínica da Aveleira
Email: telmopereira@spc.pt

OBJECTIVO: O objectivo central deste 
trabalho foi avaliar o impacto de um programa 
de redução da ingestão de sal, na variação da 
pressão arterial (PA) em crianças e adolescen-
tes integrados num estudo de coorte com um 
follow-up médio actual de 14 meses. 

MÉTODOS: Uma amostra de 3495 cri-
anças e adolescentes saudáveis (21.2% do sexo 
feminino), idade média 13.38 ± 3.29 anos e o 
Índice de Massa Corporal (IMC) médio de 
19.61 ± 5.29 kg/m2, foram incluídas num estudo 
prospectivo. 1109 crianças foram randomizadas 
para receber uma sessão individual de aconselha-
mento nutricional, com a presença dos progeni-
tores, envolvendo a descrição dos malefícios de 
uma elevada ingestão de sal e a implementação 
de estratégias para a sua redução, constituindo 
o grupo de intervenção (GI).  O grupo de 
controlo (GC) foi constituído por 2386 crianças 
com características clínicas e físicas semelhantes, 
não se encontrando diferenças significativas 
no que concerne à distribuição por sexo, idade, 
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PA, frequência cardíaca, antecedentes familiares 
e índice de massa corporal. O período médio 
de follow-up actual é de 14 meses, com todos 
os indivíduos submetidos a pelo menos duas 
avaliações clínicas. 

RESULTADOS: Os valores médios 
de PAS e PAD na 1ª avaliação foram de 
113.72±10.81mmHg e 67.22±8.38mmHg 
para o GI, e 113.82±10.85mmHg e 
67.18±7.95mmHg para o GC, passando 
na 2ª avaliação para 112.83±10.97mmHg e 
66.90±8.59mmHg no GI e 114.42±10.58 e 
67.47±8.02mmHg no GC, respectivamente para 
a PAS e PAD. A diferença média (BP 2ª avalia-
ção – BP 1ª avaliação) para a PAS e para a PAD 
foram respectivamente de -0.88±0.26mmHg e 
-0.33±0.64mmHg no GI e de 0.61±0.17mmHg 
e 0.30±0.24mmHg no GC (p<0.05 entre GI e 
GC para PAS e PAD). As diferenças médias da 
variação da PAS e da PAD entre o GI e o GC 
foram de 1.48±0.31 (IC:0.88-2.08) e 0.63±0.85 
(IC:0.13-1.12), respectivamente. O benefício 
do programa de educação nutricional foi mais 
marcado nas faixas etárias dos 12 aos 18 anos.

CONCLUSÕES: Os resultados demonstram 
claramente os benefícios da redução da ingestão 
de sal em crianças e adolescentes, associando-se 
a uma redução importante e consistente nos 
níveis de PA num período médio de seguimento 
de 14 meses. 

RESUMO : 7
THE POLYMORPHISM C677T OF 
METHYLENETETRAHYDROFO-
LATE REDUCTASE, MAY INFLU-
ENCE THE DEVELOPMENT OF 
HYPERTENSION IN PREGNANCY

Manuel P Bicho1,2, Helena Maia1, Alda Pereira 
da Silva1, Andreia Matos1, Joana Ferreira1, Nuno 
Clode3, Mª José Areias4, Irene Rebelo5, Maria Clara 
Bicho1

1Genetics Laboratory, Faculty of Medicine Lisbon, 
2Instituto Rocha Cabral, Lisbon, 3Obstetrics 
Service, H S M, Lisbon, 4Maternity of Júlio Diniz, 
Maria Pia Hospital, Porto, 5Institute of Molecular 
and Cellular Biology/Faculty of Pharmacy Univer-
sity Porto
Email: andreiamatos@fm.ul.pt

INTRODUCTION: The methylenetetrahy-
drofolate reductase (MTHFR) is a key enzyme 
in the folate cycle involved in homocysteine 
metabolism. The T allele of MTHFR C677T 
polymorphism is associated with increased 
thermolability and decreased affinity for FAD, 

causing lower activity and inhibiting the forma-
tion of 5-methyltetrahydrofolate, the methyl 
group donor for homocysteine remethylation 
to methionine and for DNA methylation. The 
TT genotype has been mostly associated with 
DNA hypomethylation, a protection factor for 
oxidative stress. As the MTHFR is a biomarker 
response to oxidative stress, we evaluate the 
frequency of MTHFR genotype in a sample of 
pregnant hypertensive compared with normo-
tensive women. 

MATERIAL AND METHODS: The 
sample consisted of 380 women age between 18 
and 47 years old, mean 32,54 ± 6,478, 181 being 
normotensive and 199 hypertensive. Between the 
women 70,3% were above 34 weeks of gesta-
tion. The MTHFR as well as cystathionine beta 
synthase, dehydrofolate reductase and catechol-
O-methyltransferase genotypes were evaluated 
by PCR-RFLP using DNA extracted from 
peripheral blood. Statistical analysis (Chi Square 
test) was performed using SPSS vs 20.0
. 
RESULTS: The distribution of genotypes of 
the MTHFR was different according to blood 
pressure, it was observed that the TT genotype 
had lower frequency in hypertensive pregnant 
(p<0.001).

CONCLUSION: The methylenetetrahydro-
folate reductase may modulate blood pressure 
and cardiovascular risk. Since TT individuals 
may present DNA hypomethylation, due to a 
decreased activity of the homocysteine remeth-
ylaton pathway, TT genotype with increased 
expression of antioxidant enzymes, may be a 
protective factor for hypertension of pregnancy.

RESUMO : 14
POLIMORFISMOS DA ALFA-
ADUCINA (ADD1 GLY460TRY ) IN-
FLUENCIAM O APARECIMENTO 
DA HIPERTENSÃO ARTERIAL, 
NUMA POPULAÇÃO PORTUGUESA

Sousa Ana Célia, Palma dos Reis R., Karamanou 
S., Nóbrega L., Góis T., Freitas S., Rodrigues M., 
Afonseca E., Ornelas I., Pereira D., Mendonça M.I.
Hospital Central do Funchal
Email: ana.celia@netmadeira.com

INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arterial 
(HTA) é uma doença complexa em cuja génese 
estão envolvidos fatores fisiológicos, ambientais 
e genéticos. Os polimorfismos da Alfa-Aducina, 
associados à reabsorção tubular renal da água e 

do sódio, têm sido relacionados com a HTA. 

OBJETIVO: Com o presente trabalho 
pretendemos avaliar se o polimorfismo da Alfa-
Aducina (ADD1) Gly460Try, constitui um fator 
de risco para o aparecimento de hipertensão 
arterial numa população portuguesa.

MATERIAL E MÉTODOS: Foi efetuado 
um estudo caso/controlo, que comparou hiper-
tensos mais novos (casos) com normotensos 
mais velhos (controlos). Os casos foram 289 
indivíduos hipertensos com idade <50 anos, 
e os controlos 359 indivíduos sem HTA com 
idade >50 anos, selecionados sequencialmente 
das consultas de Medicina Geral e Familiar e de 
Medicina Interna. Todos colheram sangue para 
análises bioquímicas e colheita de ADN para 
análises genéticas. Foram avaliados em ambos os 
grupos o SNP da ADD1 (Gly460Try). 
As variáveis contínuas foram apresentadas pela 
respetiva média ± DP. Na análise dos dados 
utilizamos o teste qui-quadrado/probabilidade 
exata de Fisher ou teste de t de Student para 
amostras independentes, conforme adequado. 
A análise dos dados foi feita através da utiliza-
ção do software estatístico SPSS for Windows 
versão 19.0. Usamos como limiar de significância 
o valor de p<0,05.

RESULTADOS: O polimorfismo Alfa-
Aducina (ADD1 Gly460Try) está associado, 
com significância estatística ao aparecimento 
de HTA (Odds Ratio de 5,74 com p=0,015), 
utilizando o teste exato de Fisher.

CONCLUSÕES: De acordo com os resul-
tados apresentados, o polimorfismo da Alfa-
Aducina (ADD1 Gly460Try) está associado, 
de forma significativa, com o aparecimento 
hipertensão arterial. Os doentes com HTA e 
com este polimorfismo poderão beneficiar de 
terapêutica com diuréticos, bem como de dieta 
com maior restrição salina para melhor controlo 
da sua HTA.

RESUMO: 15
A ASSOCIAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS 
PLASMÁTICOS DA ECA, VARIAN-
TES DA ECA I/D E HIPERTENSÃO 
ARTERIAL

Palma dos Reis R., Sousa A.C., Gomes S., Silva B., 
Pereira A., Rodrigues R., Café H., Freitas S., Ro-
drigues M., Guerra G., Pereira D., Mendonça M.I.
Hospital Central do Funchal
Email: ana.celia@netmadeira.com
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INTRODUÇÃO: A enzima conversora 
da Angiotensina (ECA) é a enzima chave do 
sistema renina angiotensinaaldosterona, que 
converte a Angiotensina I em Angiotensina II 
e degrada a bradiquinina. A variação génica no 
gene que codifica a ECA ou seja a ECA I/D (II 
- ID e DD), afeta os níveis da ECA circulante 
e o genótipo DD está associado com aumento 
de risco de enfarto do miocárdio. No entanto 
aceita-se que apenas 20 a 50% da variância da 
ECA plasmática é explicada por esta variação 
genética. Sabemos que o tabagismo aumenta a 
expressão plasmática da ECA, mas desconhece-
se o efeito da Hipertensão arterial. 

OBJETIVO: Investigar a associação entre os 
níveis da ECA circulante e as variantes da ECA 
I/D e se a hipertensão arterial influencia os 
níveis da ECA circulante.

MÉTODOS: Estudámos em 2207 partici-
pantes, sem doença coronária aparente e não 
medicados, com idade média 51,1±8,2 e 60% do 
sexo masculino, os polimorfismos da ECA I/D 
relacionando os mesmos com todas as variáveis 
estudadas, utilizando o teste do qui-quadrado e, 
pela distribuição dos valores da ECA plasmática 
não cumprir os critérios de normalidade, usou-se 
o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. Em 
seguida fomos verificar quais os fatores de risco 
que apresentavam diferenças significativas nos 
valores médios da ECA plasmática, através dos 
testes não paramétricos de Mann-Whitney.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os 
valores médios da ECA plasmática mostraram 
alterações significativas em relação aos diferen-
tes polimorfismos e aumentam gradualmente 
do genótipo II para o DD (II=22,94; ID=31,71 
e DD=39,82 U/dl; p<0,0001). Os indivíduos 
com Hipertensão Arterial (HTA) apresentaram 
níveis plasmáticos de ECA inferiores aos não 
hipertensos (32,08 vs 35,01 U/dL, p<0,0001), 
o que pode significar que, na maior parte dos 
casos, a etiologia da HTA é sódio dependente 
estando o SRA inibido e gerando assim valores 
baixos de ECA plasmática. As restantes variáveis 
estudadas não apresentaram alterações significa-
tivas nos níveis plasmáticos da ECA.

CONCLUSÃO: No nosso estudo os valores 
da ECA plasmática associaram-se de forma 
significativa com os polimorfismos da ECA I/D, 
aumentando progressivamente do genótipo II 
para o DD. Os doentes hipertensos apresen-
taram níveis plasmáticos significativamente infe-
riores da ECA plasmática do que os não hiper-
tensos, podendo aceitar-se ser a etiologia da sua 

HTA predominantemente salino dependente. 
 

RESUMO: 16
IMPACTO DA HIPERTENSÃO AR-
TERIAL NA DISTENSIBILIDADE 
ARTERIAL

Sousa Ana Célia, Palma dos Reis R., Karamanou 
S., Nóbrega L., Góis T., Freitas S., Rodrigues M., 
Afonseca E., Ornelas I., Pereira D., Mendonça M.I.
Hospital Central do Funchal
Email: ana.celia@netmadeira.com

INTRODUÇÃO: A Velocidade de onda de 
pulso (VOP) é um marcador de distensibilidade 
arterial e foi recentemente reconhecida como fa-
tor preditor independente de eventos cardiovas-
culares. A VOP é a velocidade à qual se desloca 
a onda de pressão ao longo da parede do vaso, 
desde a artéria carotídea até à artéria femoral, 
refletindo indiretamente a distensibilidade arte-
rial. É fortemente influenciada pela idade.

OBJETIVO: Com o presente trabalho pre-
tendemos avaliar qual o impacto da Hipertensão 
arterial (HTA) na Velocidade de onda de pulso e 
consequentemente na distensibilidade arterial.

MATERIAL E MÉTODOS: Constituí-
mos dois grupos, um com 307 indivíduos nor-
motensos jovens, com idade <50 anos, e outro 
com 359 indivíduos normotensos com idade ≥50 
anos, avaliámos em ambos os grupos a média da 
VOP e comparámo-las. Posteriormente consti-
tuímos outro grupo de 289 indivíduos hiper-
tensos jovens (idade <50 anos), avaliámos neste 
grupo a média da VOP e comparámo-la com as 
médias da VOP dos dois grupos anteriormente 
referidos (grupo dos normotensos jovens e o 
dos normotensos mais velhos). As variáveis 
contínuas são apresentadas pela respetiva média 
± Desvio Padrão (DP). Efetuou-se o teste de t 
de Student para amostras independentes a fim 
de comparar as médias. A análise dos dados foi 
feita através da utilização do software estatístico 
SPSS for Windows versão 19.0, Chicago, Illi-
nois. Como limiar de significância usou-se valor 
de p<0,05.

RESULTADOS: A média da VOP no grupo 
dos jovens normotensos foi menor de que a 
do grupo dos normotensos mais velhos, com 
respetivamente 9,08±1,32 m/s e 9,88±1,55 m/s. 
Comparando estas médias verificou-se que 
apresentavam diferença estatisticamente signifi-
cativa, com p<0,0001.
Ao comparar as médias da VOP do grupo 

dos jovens hipertensos (10,1±4,0 m/s) com a 
do grupo dos jovens normotensos (9,08±1,32 
m/s), houve também diferença estatisticamente 
significativa (p<0,0001). Por fim comparámos a 
média da VOP do grupo dos jovens hipertensos 
(10,1±4,0 m/s) com a dos mais velhos normo-
tensos (9,90±1,57 m/s) e verificámos que no 
primeiro grupo a média é superior à do segundo, 
apesar de não ser estatisticamente significativa 
(p=0,466).

CONCLUSÕES: No presente trabalho des-
taca-se que a hipertensão é um fator de risco de 
aumento da VOP e que jovens hipertensos têm 
rigidez arterial superior aos velhos normotensos. 
Este trabalho apoia o conceito de que a HTA 
leva ao envelhecimento precoce dos vasos. Daí a 
importância de um bom controlo tensional para 
prevenir o desenvolvimento da rigidez arterial.
 

RESUMO: 17
VELOCIDADE DA ONDA DE 
PULSO E VALOR PREDITIVO DE 
EVENTOS CARDIOVASCULAR 
MAJOR

Mendonça Maria Isabel, Sousa Ana Célia, Gomes 
S., Silva B., Pereira A., Rodrigues R., Café H., 
Freitas S., Rodrigues M., Freitas A.I., Pereira D., 
Palma dos Reis R.
Hospital Central do Funchal
Email: ana.celia@netmadeira.com

INTRODUÇÃO: Vários estudos epidemi-
ológicos demonstraram que a rigidez aórtica 
é um factor preditivo independente de mor-
talidade e morbilidade de uma variedade de 
situações de alto risco como sejam a insuficiên-
cia renal, hipertensão, diabetes e idade avançada. 
Poucos estudos têm estimado o valor preditivo 
da rigidez arterial determinado de forma não 
invasiva pela medição da velocidade da onda 
de pulso (VOP) na detecção de futuros eventos 
cardiovasculares, durante o follow up de uma 
população de doentes coronários.

OBJECTIVO: Investigar a existência de 
eventos cardiovasculares majores (MACE) du-
rante o seguimento dos dois grupos de doentes 
coronários, um com valores de VOP elevados e 
provável rigidez arterial e o outro com valores 
baixos de VOP. 

MÉTODOS: Estudo prospectivo que incluiu 
1090 doentes coronários, 855 homens e 235 
mulheres, com idade média de 53,1±7,9 anos, 
internados consecutivamente num Serviço de 
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Cardiologia. Após um seguimento médio de 
3 anos e 9 meses este coorte foi dividido em 
dois grupos, um com valores de VOP elevados 
(Quarto Quartil) e outro com valores baixos 
(Primeiro Quartil) e registados em ambos todos 
os eventos cardiovascular major (MACE) que 
apareceram durante o seguimento (enfarte do 
miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiên-
cia cardíaca, necessidade de revascularização ou 
morte cardiovascular. Foi utilizado o teste do 
qui-quadrado para compararmos a significância 
dos vários eventos entre os dois grupos estu-
dados. A análise do tempo de vida dos eventos 
cardiovasculares teve por base a estimativa de 
Kaplan-Meier da função de sobrevivência e foi 
usado o teste log-rank para comparar as curvas 
de sobrevivência.

RESULTADOS: Houve diferenças signifi-
cativas entre os dois grupos e os doentes com 
valores elevados de VOP apresentaram maior 
número de eventos major (acidente vascu-
lar cerebral (p=0,003); insuficiência cardíaca 
(p=0,035) e morte cardiovascular (p=0,065). 
Analisando as curvas de sobrevivência, nos 
dois grupos, verificamos que no fim do período 
de follow up, os doentes com VOP no último 
quartil apresentaram maior número de eventos 
(32,7%) em relação aos do primeiro quartil 
(27,6%), sendo essa diferença significativa com 
p=0,003.

CONCLUSÃO: A rigidez aórtica expressa 
pelos valores da VOP carotídeo-femoral é 
preditora de eventos e mortalidade cardiovas-
cular. Estes resultados sugerem o interesse da 
determinação da VOP na prática clínica, na 
medida em que se mostra um método fiável, de 
simples execução e custos reduzidos que pode 
prever um prognóstico desfavorável. Futuros 
estudos poderão indicar se, nos doentes com 
VOP elevada, pode haver benefício no uso de 
fármacos que interfiram na distensibilidade arte-
rial e a monitorização da VOP poderá ser útil no 
controlo da eficácia dos mesmos. 

RESUMO: 20
RESPOSTA HIPERTENSIVA NO 
CONTEXTO DO ENFARTE AGU-
DO DO MIOCÁRDIO COM SU-
PRADESNIVELAMENTO 
DE ST – FATOR DE BOM PROG-
NÓSTICO NOS DOENTES 
COM FRAÇÃO DE EJECÇÃO 
PRESERVADA? DADOS DE UM 
CENTRO

Davide Moreira, Anne Delgado, Bruno Marmelo, 
Bruno Rodrigues, Luís Nunes, Oliveira Santos
Serviço de Cardiologia - Centro Hospitalar 
Tondela-Viseu
Email: davidasmoreira@gmail.com

INTRODUÇÃO: Estudos revelam que a 
pressão arterial sistólica na admissão (PASa) 
é um factor de prognóstico independente, 
em doentes (D) internados por insuficiência 
cardíaca de diferentes etiologias. No contexto 
do enfarte agudo do miocárdio (EAM) já se 
verificou correlação similar no entanto esta não 
foi independente da deterioração da fracção 
de ejecção ventricular esquerda (FEVE) em 
contexto agudo.

OBJECTIVOS: Avaliar o valor prognóstico 
intrahospitalar de uma resposta hipertensiva à 
admissão em doentes admitidos por EAM com 
supradesnivelamento de ST (EAMCST) em 
doentes com FEVE normal. 

MÉTODOS: Estudo retrospectivo de 436 
D admitidos consecutivamente por EAMCST 
( Jan. de 2007 a Dez. de2011) numa UCIC; 
excluídos os D com FEVE <50% no ecocardio-
grama realizado após realização de angioplastia 
primária (n=133). Constituídos 2 grupos (G) 
de acordo com PASa : GA (n=64) <140mmHg 
e GB (n=67) >140 mmHg e compararam-se as 
características clínicas, analíticas, angiográficas 
e endpoints (complicações intrahospitalares e 
morte intrahospitalar). Análise estatística com 
SPSS, com nível de significância 0,05.

RESULTADOS:  A média de idade global 
foi de 64,8 anos (±12,8) (não existindo dife-
renças entre os G). % global de sexo masculino 
(±79%). Nos antecedentes pessoais GB tem 
maior prevalência descrita de HTA (68.7% 
vs 43.8%), não se verificando diferença na 
medicação realizada previamente à admissão. Na 
medicação em internamento há maior utilização 
de bloqueadores do sistema renina-angioten-
sina-aldosterona (75.8% vs 89.4%, p=0,03), 
beta-bloqueador (41.9% vs 57.6%, p=0,04) 
e nitratos (19.4% vs 36.4%, p=0,02) em GB. 
Analiticamente não se verificou a existência de 
diferenças entre grupos. Ambos os grupos apre-
sentaram FEVE similares (61% vs 60%, p=NS). 
O cateterismo revelou idêntica % de nº de vasos 
afectados entre G e não se verificou diferença na 
realização de angioplastia. O tempo médio de 
internamento foi idêntico entre grupos e não se 
verificou a existência de diferença de complica-
ções no internamento nem de taxa de mortali-
dade entre grupos (1,6% vs 0,1%, p=NS).

CONCLUSÕES:  Neste estudo não se 
verifica a existência de benefício de resposta 
hipertensiva em termos de complicações ou de 
diminuição de mortalidade em internamento 
no contexto de EAM; o facto de terem sido 
excluídos doentes com deterioração da FEVE 
constitui a explicação mais provável para os 
resultados obtidos.

RESUMO: 33
PERCENTIS DA PRESSÃO ARTE-
RIAL EM FUNÇÃO DA IDADE E 
ALTURA EM 11 102 CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES PORTUGUE-
SAS – DADOS DO REGISTO DA 
AVELEIRA

João Maldonado, Telmo Pereira
Instituto de Investigação e Formação Cardiovas-
cular, Escola Superior de Tecnologia da Saúde 
de Coimbra, Universidade Metodista de Angola, 
Clínica da Aveleira
Email: telmopereira@spc.pt

OBJECTIVO: Elaboração de tabelas de 
valores de referência da pressão arterial (PA) em 
crianças e adolescentes portugueses, e sua com-
paração com as tabelas de referência disponíveis.

MÉTODOS: Recolheram-se os dados de 
11102 crianças e adolescentes saudáveis (19% 
do género feminino) provenientes da Região 
Centro de Portugal, constantes da base de 
dados do Registo da Aveleira. A idade média 
da amostra foi de 12.63 ± 2.94 anos (amplitude: 
5-17 anos) e o Índice de Massa Corporal (IMC) 
médio de 19.48 ± 4.77 kg/m2 (amplitude: 12.21 
– 31.06). A PA e a frequência cardíaca (FC) 
foram obtidas em condições standardizadas, 
medidas três vezes após um período de repouso 
de 10 minutos, na artéria umeral, com um 
esfigmomanómetro automático clinicamente 
validado (OMRON 705IT). Recorreu-se a 
braçadeiras ajustadas ao diâmetro do braço. Os 
percentis para a PA sistólica (PAS) e diastólica 
(PAD), ajustados à idade a altura pelo método 
LMS, foram obtidos para rapazes e raparigas 
e comparados com os percentis americanos 
(Fourth Report).

RESULTADOS: As tabelas de Percentis 
ajustadas ao sexo, idade e estatura, foram obtidas 
para o total da amostra. Os valores obtidos para 
o percentil 95 e para uma estatura media-
na foram superiores na amostra portuguesa 
comparativamente aos valores de referência do 
Fourth Report para a PAS, em particular para 
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idades inferiores aos 16 anos, com diferenças 
que variaram entre 1 e 7 mmHg nas raparigas 
e -1 e 8 mmHg nos rapazes. Curiosamente, os 
valores do P95 da PAD foram tendencialmente 
superiores nas tabelas do Fourth Report, espe-
cialmente para idades superiores a 10 anos, tanto 
nas raparigas como nos rapazes. Há que referir 
que a sub-representatividade das raparigas na 
amostra aconselha cautela na extrapolação dos 
percentis obtidos para a população geral.

CONCLUSÕES: A disponibilização de 
valores de referência nacionais para a PA em 
crianças e adolescentes, constitui um desafio 
fundamental, na medida em que possibilitaria 
uma melhor caracterização e adequação das 
estratégias clínicas de abordagem preventiva 
nestas populações particulares. As diferenças 
encontradas nos percentis portugueses face aos 
valores de referência americanos reforçam a 
necessidade de adequar as tabelas de referência 
às especificidades pediátricas nacionais.
 

RESUMO: 18
FATORES GENÉTICOS QUE IN-
FLUENCIAM O APARECIMENTO 
DE DOENÇA CORONÁRIA EM 
HIPERTENSOS

Palma dos Reis R., Sousa A.C., Gomes S., Silva B., 
Pereira A., Café H., Freitas S., Rodrigues M., Afon-
seca E., Guerra G., Pereira D., Mendonça M.I.
Hospital Central do Funchal
Email: ana.celia@netmadeira.com

INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial 
(HTA) constitui um fator de risco bem conhe-
cido para o desenvolvimento de doença vascular, 
quer cerebrovascular, quer doença das artérias 
coronárias (DAC). Na população geral múltiplos 
polimorfismos genéticos têm sido relacionados, 
com resultados contraditórios, com o apareci-
mento de DAC. Desconhecem-se os fatores 
genéticos que contribuem para que doentes 
hipertensos venham a desenvolver DAC. 

OBJETIVO: Avaliar os fatores genéticos 
associados ao aparecimento de doença coronária 
em doentes hipertensos.

MÉTODOS: Estudos de casos e controlos, 
que incluiu 1402 indivíduos hipertensos, 799 
doentes coronários consecutivos internados no 
Hospital (idade média de 54,3±7,6 anos e 75,8% 
do sexo masculino) e 603 controlos sem doença 
coronária (idade média de 55,2±6,8 anos e 82,3% 
do sexo masculino). Avaliaram-se 14 polimor-

fismos referidos como possivelmente associados 
à DAC: PON1 Q192R e L55M, KIF6 T/A, 
HNF4A, FTO A/C, TAS2R50 A/G, PCSK9 
A/G, GJA4 C/T, TCF7L2 C/T, ECA I/D, AGT 
M235T, AT1R A1166T, MTHFR C677T e 
MTHFR A1298C, PON1 Q192R e L55M, 
locus 9P21, APOE (ε2,ε3,ε4). Os polimorfismos 
foram estudados de forma cega (quem fez a 
análise não sabia se se tratava de um caso ou de 
um controlo) recorrendo a primers específicos. 
Analisou-se a distribuição de Hardy-Weinberg 
nos controlos para garantir a qualidade da 
população de controlo. Para determinar o risco 
de doença coronária em relação aos genótipos, 
usou-se a análise univariada (tabelas 3x2), calcu-
lando-se os Odds Ratio e intervalos de confiança 
de 95%. Usou-se como limiar de significância o 
valor de p<0,05.

RESULTADOS: Dos vários polimorfismos 
estudados, apresentaram-se com risco acrescido 
para DAC nos doentes hipertensos o DD da 
ECA (OR =1,30; p=0,019), o 9p21 CC (OR 
= 1,29; p=0,033), e o AT1R CC (OR = 1,53; 
p=0,050). 

CONCLUSÕES: O presente estudo revela 
o DD da ECA o 9p21 CC e o CC do AT1R 
como variantes genéticas ligadas ao aparecimen-
to de DAC nos hipertensos. Doentes hipertensos 
com estas variantes polimórficas deverão ser alvo 
de uma abordagem terapêutica particularmente 
cuidadosa no sentido de prevenir que venham a 
desenvolver DAC.

RESUMO: 19
EFFECTS OF EDUCATIONAL IN-
TERVENTION ON CARDIOVASCU-
LAR RISK FACTORS IN PATIENTS 
WITH MODERATE AND HIGH 
RISK

Ana Ramoa Castro, Helena Leal, Lucimere Bohn, 
Ana Alves
USF Espaço Saúde, CIAFEL - Universidade do 
Porto
Email: anaramoacastro@gmail.com

INTRODUCTION: Cardiovascular disease 
(CVD) is common in the general population, 
affecting the majority of adults past the age of 60 
years. Of an estimated 58 million deaths globally 
from all causes in 2005, CVD accounted for 
30%. 
Many of important risk factors of CVD are 
modifiable by specific preventive measures. 
In the worldwide INTERHEART study of 

patients from 52 countries, nine potentially 
modifiable factors accounted for over 90 percent 
of population attributable risk of a first miocar-
dic infarctation (MI). These include smoking, 
dyslipidemia, hypertension, diabetes, abdominal 
obesity, psychosocial factors, daily consumption 
of fruits and vegetables, regular alcohol con-
sumption and regular physical activity. 
Lifestyle modification can reduce blood pres-
sure and lower cardiovascular risk. Established 
recommendations include weight loss, sodium 
reduction, and increased physical activity.

PURPOSE: to evaluate the effects of a 
lifestyle educational intervention on changes in 
CVRF.

METHODS: 76 patients with moderate and 
high CVR were submitted to 3 educational ses-
sions about healthy lifestyles and cardiovascular 
risk plus weekly encouragement and reinforce-
ment via sms. The patients were evaluated before 
intervention and 4 months after. 

RESULTS: Of the 76 patients, 55,3% were 
female. Mean age of patients was 55,8 ± 6,5 
years. 15,8% of patients are smokers, 83,6% are 
hypertensive, 69,7% are dyslipidemic, 27,6% are 
diabetic and 78,9 are sedentary. Intervention ef-
fects were statistically significant in both genders 
for body mass index (p<0,01), Arterial Systolic 
and diastolic pressures (p<0,01), high and low-
density lipoprotein serum cholesterol  (p<0,01). 
No differences were detected in  Triglycerides, 
waist circumference, weight, high sensitive poly-
merase chain reaction  and total cholesterol. 

CONCLUSIONS: The data suggest that a 
worksite approach in health promotion programs 
on cardiovascular risk factors can be implement-
ed and can have a positive impact on intermedi-
ate CVD outcomes.

RESUMO: 6
PREVENÇÃO DE TROMBOEMBO-
LISMO NA FIBRILHAÇÃO AURICU-
LAR: ESTUDO TRANSVERSAL NUM 
HOSPITAL DISTRITAL

Andreia Gomes da Costa, André Silva-Pinto, Gorete 
Jesus, Dulcídia Sá
Serviço de Medicina Interna, Centro Hospitalar 
Baixo Vouga - Unidade de Aveiro
Email: andreiafgcosta@gmail.com

RESUMO
A Fibrilhação Auricular afeta 2.5% da popu-
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lação portuguesa e aumenta em cinco vezes a 
prevalência de AVC que constitui a principal 
causa de morte no nosso país. Após o diagnósti-
co da Fibrilhação Auricular não valvular devem 
ser aplicados os scores de risco de tromboembo-
lismo (CHA2DS2VASc) e de risco hemorrágico 
(HASBLED). Os doentes com CHA2DS-
2VASc ≥1 devem ser hipocoagulados indepen-
dentemente do seu score HASBLED, apesar 
de um score HASBLED>2 implicar cautela e 
revisão regular do risco hemorrágico. 
O objetivo primário deste estudo foi aferir o 
tratamento preventivo de tromboembolismo re-
alizado pelos doentes com Fibrilhação Auricular. 
Os objetivos secundários foram avaliar as carac-
terísticas demográficas, comorbilidades, scores 
de risco, taxa de mortalidade e sua significância 
estatística. 
Foi realizado um estudo observacional, trans-
versal e retrospetivo que englobou 69 doentes 
internados numa enfermaria de Medicina de um 
hospital distrital com o diagnóstico principal ou 
secundário de Fibrilhação Auricular. 
A amostra era constituída por indivíduos com 
idade média de 81.43 anos, com ratio masculino: 
feminino de 1:2 e com elevada taxa de comor-
bilidades. Todos os doentes incluídos tinham 
indicação para realizar tratamento hipocoagu-
lante. Não obstante apenas 14.49% estavam hi-
pocoagulados, sendo mais frequente a realização 
de antiagregantes plaquetários ou de nenhum 
tratamento. 43.49% dos doentes apresentavam 
baixo risco hemorrágico (HASBLED ≤2). Se 
se corrigisse dois fatores de risco modificáveis 
(uso de anti-inflamatórios não esteróides e/ou 
antigregantes plaquetários e Índice internacional 
normalizado) 72.47% dos doentes passavam a 
ser incluídos no grupo de baixo risco hemor-
rágico. Foram encontradas diferenças estatistica-
mente significativas entre a idade e o tratamento 
prescrito para profilaxia do tromboembolismo: 
os doentes mais jovens recebiam mais frequente-
mente hipocoagulantes e os doentes mais idosos 
eram mais comummente antiagregados. A taxa 
de mortalidade global foi de 29% (22% no inter-
namento e 9% no pós-alta).

RESUMO: 35
VARIAÇÃO DA PRESSÃO ARTERI-
AL NUMA COORTE DE 4000 CRI-
ANÇAS E ADOLESCENTES POR-
TUGUESAS. UMA SUB-ANÁLISE 
DO REGISTO DA AVELEIRA

João Maldonado, Telmo Pereira
Instituto de Investigação e Formação Cardiovas-
cular, Escola Superior de Tecnologia da Saúde 

de Coimbra, Universidade Metodista de Angola, 
Clínica da Aveleira
Email: telmopereira@spc.pt

INTRODUÇÃO: O objectivo do presente 
trabalho foi avaliar a prevalência de hipertensão 
arterial  (HTA) e a evolução da pressão arte-
rial (PA) em crianças e jovens integrados num 
programa de follow-up anual. 

MÉTODOS: Uma amostra de 4000 crianças 
e adolescentes saudáveis (20.8% do género 
feminino) foram incluídas num estudo prospec-
tivo, com avaliação anual da PA. A idade média 
da amostra foi de 13.76 ± 3.25 anos (amplitude: 
5-18 anos) e o Índice de Massa Corporal (IMC) 
médio de 19.81 ± 5.36 kg/m2. O período médio 
de follow-up actual é de 13 meses, com todos 
os indivíduos submetidos a pelo menos duas 
avaliações clínicas. 

RESULTADOS: A PA sistólica (PAS) 
e diastólica (PAD) na primeira avaliação 
foram respectivamente 114.69±10.74mmHg 
e 67.28±8.05mmHg. Na segunda avalia-
ção (aproximadamente 13 meses depois), os 
valores médios foram de 114.83±10.60mmHg 
e 67.43±8.09mmHg, respectivamente para a 
PAS e PAD. O incremento médio da PA foi 
de 0.15±0.26mmHg e de 0.02±0.20mmHg, 
nas raparigas, e de 0.15±0.15mmHg e de 
0.19±0.12mmHg nos rapazes, respectivamente 
para a PAS e PAD. O IMC teve um aumento 
médio de 0.12±0.04kg/m2. Observou-se uma 
relação independente e positiva na variação da 
PAS (β=0.369; t=7.264; p<0.001) e da PAD 
(β=0.149; t=3.531; p<0.001) com a variação do 
IMC (ajustamento à idade, sexo e antecedentes 
familiares de HTA). A prevalência de HTA 
apurada na primeira avaliação foi de 17.7%, 
passando para 12.7% na segunda avaliação. A 
prevalência final global de HTA (considerando 
valores anormais nos dois momentos) foi de 
10.2%, aumentando com a classificação do peso 
(peso normal, excesso de peso e obesidade com 
prevalência final de HTA de 8.9%, 10.1% e 
15.0%, respectivamente; p<0.05). Na análise de 
regressão logística multivariável, com ajusta-
mento para a idade e o sexo, a variação do IMC 
emergiu como determinante fundamental e in-
dependente de HTA (OR=1.054; IC:1.01-2.0). 

CONCLUSÃO: Os resultados deste Registo 
revelaram uma proporção importante de crian-
ças e jovens com valores tensionais anormais, 
evidenciando uma forte relação da PA com 
o peso. Reforça-se ainda a importância das 
medições repetidas da PA na definição do seu 

verdadeiro perfil tensional. 

RESUMO: 36
O PESO À NASCENÇA NÃO SE 
ASSOCIA DE FORMA INDEPEN-
DENTE COM O RISCO DE DESEN-
VOLVIMENTO DE HIPERTENSÃO 
ARTERIAL EM CRIANÇAS E ADO-
LESCENTES. DADOS DO REGISTO 
DA AVELEIRA

João Maldonado, Telmo Pereira
Instituto de Investigação e Formação Cardio-
vascular, Escola Superior de Tecnologia da 
Saúde de Coimbra, Universidade Metodista de 
Angola, Clínica da Aveleira
Email: telmopereira@spc.pt

OBJECTIVO: Vários estudos têm docu-
mentado uma relação importante entre o baixo 
peso ao nascer e o desenvolvimento futuro 
de Hipertensão Arterial (HTA). O objectivo 
central deste trabalho foi avaliar a associação 
do peso à nascença com a ocorrência de HTA 
e com a evolução da pressão arterial (PA) em 
crianças e adolescentes integrados no registo da 
AVELEIRA. 

MÉTODOS: Uma amostra de 1191 crianças 
e adolescentes saudáveis (24.8% do sexo femini-
no), idade média 12.69 ± 3.25 anos (amplitude: 
5-18 anos) e o Índice de Massa Corporal (IMC) 
médio de 19.17 ± 5.07 kg/m2, foram selecciona-
dos da base de dados do Registo da AVELEI-
RA, por possuírem informação quanto ao peso à 
nascença. Destes, 475 estão incluídos num braço 
de avaliação prospectiva, com um follow-up mé-
dio de 14 meses. A PA e a frequência cardíaca 
(FC) foram medidas três vezes após um período 
de repouso de 10 minutos, na artéria umeral 
com um esfigmomanómetro automático clinica-
mente validado (OMRON 705IT). Recorreu-se 
a braçadeiras ajustadas ao diâmetro do braço. 

RESULTADOS: Os valores médios 
de PAS e PAD na 1ª avaliação foram de 
111.17±9.66mmHg e 35.91±7.72mmHg, 
respectivamente. A prevalência de HTA foi 
de 10.4%, com 14.9% na categoria de PA 
normal-alta. O peso à nascença (PN) médio 
foi de 3403±514.7g, variando entre 1049g e 
5500g. Um PN inferior a 2500g foi encontrado 
em 3.7% (n=44) da amostra e 30.2% (n=360) 
tinham peso à nascença superior a 4000g. O PN 
não diferiu entre hipertensos (PN=3475±44g) 
e normotensos (PN=3397±15.23; p=0.101, 
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ajustado à idade e sexo). Na análise de regressão 
logística multivariável, o PN não se associou 
com a ocorrência de HTA (OR=1; p=ns). Numa 
análise de regressão linear incidindo na avaliação 
da relação do incremento anual da PA com 
o PN, não se encontrou nenhuma associação 
significativa, tanto para a PAS (β=0.032; t=0.67; 
p=0.50) como para a PAD (β=0.003; t=0.06; 
p=0.952). O PN associou-se de forma significa-
tiva, independente e positiva, com a Obesidade 
(OR=1.001; IC:1.001-1.002; p<0.001). 

CONCLUSÕES: Os resultados obtidos 
indicam a inexistência de uma associação 
significativa entre o PN e a HTA em crianças 
e adolescentes, embora se identifique uma as-
sociação importante entre o excesso de PN e 
o desenvolvimento de obesidade na infância e 
adolescência.

RESUMO: 3
RESPOSTA HIPERTENSIVA AO 
ESFORÇO: UM PROBLEMA SILEN-
CIOSO

Brenda Domingues, Vanessa Xavier, Teresa Marcos
Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de 
Vale Formoso
Email: brendadomi@gmail.com

RESUMO :
As pessoas fisicamente ativas são habitualmente 
consideradas “livres” de doença cardiovascular e 
de hipertensão pela sua boa condição física. De 
facto, a prevalência de hipertensão nestes grupos 
é 50% inferior ao da população geral. No entan-
to, este risco está aumentado em algumas, como 
as de raça negra, idosos, obesos ou com história 
familiar de hipertensão. Em pessoas assintomáti-
cas, normotensas, um pico tensional sistólico 
superior a 214mmHg durante o exercício, está 
associado a um risco aumentado de hipertensão 
bem como de repercussões negativas a nível car-
diovascular. É objetivo deste trabalho alertar os 
profissionais de saúde para este problema clínico 
e seu diagnóstico.
Procedeu-se à consulta do processo clínico e à 
entrevista do doente. Foram pesquisados artigos 
científicos/guidelines nas sociedades internacio-
nais de Cardiologia, Hipertensão e Desporto, 
além da pesquisa em sítios baseados na evidência. 

DESCRIÇÃO DE CASO: J.F.R, sexo mas-
culino, 36 anos de idade, casado, gestor, natural 
e residente no Porto. Pertence a uma família 
nuclear, na fase II do Ciclo de Duvall. Em 
Fevereiro de 2010 recorre ao médico assistente 

para uma avaliação global por prática desportiva 
de intensidade moderada a alta. Ao exame 
objetivo apresenta um índice de massa corporal 
(IMC) de 29,2kg/m2, tensão arterial (TA) de 
135/88mmHg e um pulso de 52bpm, rítmico, 
regular e simétrico. O exame físico não apresenta 
qualquer alteração e o doente apresenta-se assin-
tomático. Efetuou estudo analítico apresentando 
hipercolesterolemia e eletrocardiograma (ECG) 
com bradicardia sinusal, hipertrofia ventricular 
esquerda e alterações da repolarização ventricular 
do tipo sobrecarga/isquemia. Neste contexto, fez 
um ecocardiograma que revelou dilatação ligeira 
da aurícula esquerda e ligeira hipertrofia septal. 
Tendo em conta os seus antecedentes, interpre-
tou-se como “coração de atleta”, instituindo-
se alterações da dieta e avaliação da TA em 
ambulatório. Após um ano, apresenta valores 
tensionais em ambulatório <135/85mmHg. Faz 
nova avaliação, e mantêm-se as alterações no 
ECG e ecocardiograma. É pedido um MAPA, 
que não apresenta alterações significativas. No 
seguimento do estudo, faz uma prova de esforço 
que é interrompida por resposta hipertensiva 
(TA sistólica >250mmHg). Neste contexto, é di-
agnosticada uma resposta hipertensiva ao esforço 
e iniciada terapêutica anti-hipertensiva. 
Este caso clínico alerta para a importância de os 
médicos, especialmente os Médicos de Família, 
adaptarem os seus conhecimentos ao estilo de 
vida dos utentes para que avaliação global seja o 
mais correta possível. A hipertensão arterial fre-
quentemente começa na idade adulta, aumentan-
do a sua prevalência com o avançar da idade. A 
prova de esforço pode ser usada para identificar 
doentes com respostas anormais que podem 
ser percussoras de hipertensão, permitindo-nos 
uma intervenção precoce na história natural da 
doença.

RESUMO: 8
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS 
REGISTOS NA CONSULTA DE 
HIPERTENSÃO ARTERIAL DA 
UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR 
GUALTAR NO ANO DE 2011

Dr.ª Babila Carvalho, Dr.ª Cristina Dias, Dr. Edu-
ardo Ferreira, Dr.ª Helena Machado, Dr. Ricardo 
Silva, Dr.ª Sara Furtado, Dr. Vítor Cardoso, Dr. Rui 
Caetano, Dr.ª Margarida Lima, Dr.ª Cláudia Melo
Unidade de Saúde Familiar Gualtar
Email: babilacarvalho@hotmail.com

INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arte-
rial (HTA) constitui um dos mais importantes 
problemas de Saúde Pública sendo a Doença 

Cardiovascular mais comum e o fator de risco 
modificável quantitativamente mais influente 
no desenvolvimento da eventos cardiovasculares. 
Na consulta de HTA, a realização de registos 
clínicos adequados e uniformizados reveste-se 
de particular importância no seguimento do 
doente hipertenso. 

OBJETIVOS: Avaliar a qualidade dos 
registos no programa de HTA do SAM na USF 
Gualtar, relativos às consultas de vigilância da 
HTA realizadas no ano de 2011. 

METODOLOGIA: 
Dimensão estudada: qualidade técnico-científi-
ca; acessibilidade. 
Tipo de estudo: observacional, descritivo e 
transversal. 
População em estudo: utentes inscritos na USF 
Gualtar com programa de HTA ativo. 
Técnica de Amostragem: aleatória simples, 
composta por 327 utentes, calculada no software 
EpiInfoTM (nível de precisão de 5,0%, IC de 
95%). 
Critérios avaliados: 
1) 2 consultas médicas de HTA, em semestres 
consecutivos; 2) caraterização da HTA (clas-
sificação; ano de diagnóstico e de início da 
terapêutica); 3) vacina anti-tetânica atualizada; 
4) registo de hábitos; 5) cálculo do risco cardio-
vascular; 6) registo de IMC; 7) registo de TA; 
8) registo de microalbuminúria; 9) registo de 
FC; 10) registo de TFG estimada; 11) registo de 
grupo(s) terapêutico(s). 
Padrão de qualidade: Muito bom ≥ 90%; Bom 
75-89%; Satisfatório 50-74%; Insatisfatório 
<50%. 
Análise de dados: Colheita através do SAMTM, 
registo e análise em Microsoft Excel 2007TM. 
Tipo de intervenção prevista: educacional. 

RESULTADOS: Foram analisados registos 
clínicos de 331 utentes, com idade média de 
64,71 anos, e predomínio do sexo feminino 
(56%, N=186). Segundo os padrões de qualidade 
pré-estabelecidos, a maioria dos critérios avali-
ados (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11) foram classificados 
como “Muito bom”, à exceção dos critérios 5, 
classificado como “Bom” (82%) e 10, classificado 
como “satisfatório” (66%). 

DISCUSSÃO/CONCLUSÃO: A maioria 
dos parâmetros avaliados cumpriu um nível de 
qualidade de “Muito Bom”, refletindo a natureza 
sistemática de preenchimento do programa de 
HTA pelos médicos da USF Gualtar, em 2011. 
Reveste-se de extrema importância reforçar este 
comportamento e instituir medidas corretivas 
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para que a taxa de registo dos 2 critérios pior 
classificados aumente para o patamar “Muito 
Bom” e que o registo dos restante critérios se 
mantenha neste padrão. Nova reavaliação será 
realizada dentro de um ano. 

PALAVRAS-CHAVE: Hipertensão arterial, 
qualidade. 

RESUMO: 9
QUISTOS RENAIS E HIPERTEN-
SÃO, CAUSA OU ACASO?

P. Dinis, M. Carmo Cachulo, A. Fernandes, L. 
Paiva, A. Leitão-Marques
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra - 
Hospital Geral
Email: paulogdinis@gmail.com

INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arte-
rial (HTA) é fator de risco major para doença 
cardiovascular, atingindo todas as idades. A 
HTA essencial é a causa mais prevalente de 
HTA, no entanto em 5-10% dos casos pode 
ser identificado uma causa secundária. Existem 
múltiplas causas de HTA secundária: patologia 
renal; endócrina; vascular e relacionada com o 
sistema nervoso central. A HTA secundária é 
potencialmente tratável, logo exige alto grau 
de suspeita clínica, com especial atenção para a 
história clínica e exame objetivo. É comum ter 
simultaneamente causas primárias e secundárias 
para HTA, motivo pelo qual em alguns casos, 
mesmo com tratamento de patologia secundária 
não se consegue controlo efetivo da HTA. 
Apresentamos um caso de HTA em doente 
com quistos renais bilaterais. 

CASO CLÍNICO: Doente do sexo mascu-
lino, 58 anos, hipertenso há um ano com valores 
tensionais (TA:160/90mmHg). Medicado com 
antagonista dos recetores da angiotensina e uma 
tiazida. Com antecedentes pessoais de hiper-
colesterolémia. Dos exames complementares de 
diagnóstico destaca-se a Ecografia Renal que 
mostrou rim direito com dimensões normais 
e preservação da diferenciação estrutural, com 
quisto cortical simples com 3 cm no terço infe-
rior. Rim esquerdo de dimensões aumentadas, à 
custa de cinco formações quísticas. Pediu-se TC 
Renal que revelou a presença, no rim esquerdo, 
de múltiplas formações quísticas, a maior com 
9.2cm, que ocupava toda a vertente posterior do 
parênquima, a condicionar ligeira proeminên-
cia do sistema piélico sem repercussão a nível 
ureteral. Fez-se citologia aspirativa dos quistos, 
cujo resultado levantou suspeitas de maligni-

dade. Procedeu-se à nefrectomia radical com 
posterior biópsias que foram negativas para a 
existência de neoplasia. 

CONCLUSÕES: A maioria dos quistos 
renais são assintomáticos e não requerem trata-
mento. A evidência de que os quistos renais são 
uma causa importante de HTA é controversa. A 
prevalência dos quistos renais, tal como a HTA, 
aumenta com a idade. Devido a este facto, fa-
tores confundidores como a idade, género, taxa 
de filtração glomerular (TFG) e proteinúria 
devem ser examinados. Alguns autores afirmam 
que os quistos renais são causa de HTA e 
apontam algumas hipóteses: ativação do sistema 
renina angiotensina provocada pela isquémia 
renal devido à expansão do quisto e compressão 
arterial. A probabilidade do quisto renal ativar 
o sistema renina angiotensina por compressão 
arterial está dependente da localização, tamanho 
e número de quistos implicados. Outra expli-
cação é que a perda de nefrónios associada à 
idade está envolvida tanto no desenvolvimento 
de HTA, como na formação de quistos. A perda 
de nefrónios leva a uma hipertrofia e hiper-
plasia das células tubulares, podendo este facto 
originar quistos. Relativamente ao tratamento 
de HTA causada por quistos, existe uma apa-
rente associação entre a drenagem ou remoção 
cirúrgica e a redução da pressão arterial, com 
manutenção desta redução em follow-up na 
consulta aos 1, 3 e 6 meses.

RESUMO: 10
ARTÉRIAS RENAIS ACESSÓRIAS 
CAUSAM HIPERTENSÃO RESIS-
TENTE?

P. Dinis, M. Carmo Cachulo, L. Paiva, A. Fer-
nandes, A. Leitão-Marques
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra-
Hospital Geral
Email: paulogdinis@gmail.com

INTRODUÇÃO: Hipertensão Arte-
rial (HTA) Resistente define-se como a 
persistência de valores de Pressão Arterial 
(PA)>140/90mmHg, valores inferiores para 
alguns subgrupos de risco, apesar da instituição 
de medidas gerais e administração farmacológi-
ca em dose ótima de 3 ou mais antihipertensi-
vos, sendo um deles diurético. HTA resistente é 
uma patologia complexa. As causas secundárias 
e reversíveis devem ser criteriosamente 
excluídas. As doenças do parênquima renal e 
estenose renal são etiologias identificadas e 
aceites, no entanto existe controvérsia noutras 

possíveis etiologias. Uma delas é a relação entre 
as artérias renais acessórias e a hipertensão. 
Apresenta-se um caso de uma doente com 
HTA resistente, portadora de artérias renais 
acessórias em ambos os rins.

CASO CLÍNICO: Doente do sexo 
feminino, 48 anos, hipertensa, medicada com 
4 fármacos antihipertensores, sendo um deles 
um diurético, em doses ótimas. A monitoriza-
ção ambulatória da pressão arterial (MAPA) 
das 24 horas revelou um perfil “non-dipper” 
com PAsistólica> 140 mmHg presente em 
66% das leituras e PAdiastólica> 90 mmHg 
em 61% dos registos. Antecedentes pessoais de 
diabetes mellitus tipo 2; doença renal crónica e 
sarcoidose. Durante a investigação de HTA, o 
Eco-doppler renal demonstrou rim direito de 
dimensões normais e diferenciação estrutural 
preservada e rim esquerdo com diminuição 
da diferenciação parênquimo-sinusal. Não se 
conseguiram visualizar as artérias renais para 
se poder excluir estenose, pelo que realizou 
Angio-TC renal onde foi possível visualizar a 
vascularização renal com a presença de duas ar-
térias renais acessórias à direita e duplicação da 
artéria renal à esquerda com existência também 
de uma artéria acessória.

CONCLUSÕES: As artérias renais são res-
ponsáveis por transportar para os rins cerca de 
20% do débito cardíaco. A existência de artérias 
renais acessórias não é rara, ocorrendo em cerca 
de 26% dos indivíduos. A relação causal entre 
a presença de artérias renais acessórias e HTA 
é controversa. Alguns autores defendem que as 
artérias renais acessórias, por si só, podem cau-
sar HTA. As artérias supranumerárias são mais 
longas e têm um calibre menor, aumentando 
a resistência e podem predispor a alterações 
hemodinâmicas que levam à hipoperfusão 
renal. Kem et al. documentaram uma marcada 
ativação do sistema renina angiotensina e uma 
normalização da PA após resseção das artérias 
renais acessórias.  Outros autores afirmam que 
as artérias renais acessórias não aumentam o 
risco de HTA, Gupta e Tello, no seu estudo 
não encontraram diferença estatisticamente 
significativa na prevalência de estenose da arté-
ria renal nos doentes com e sem artérias renais 
acessórias. Assumindo que encontrar duas 
causas separadas de HTA no mesmo doente é 
improvável, eles afirmam que as artérias renais 
acessórias são uma anomalia vascular e não 
causa direta de HTA. São necessários mais 
estudos para um melhor esclarecimento acerca 
da relação entre as artérias renais acessórias e a 
HTA.
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