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EDI TORIAL

Neste número da Revista  Por tuguesa 
de Hiper tensão e  Risco Cardiovas-

cular, a lém dum pequeno resumo 
fe i to  pelo nosso Pres idente  sobre 

os  eventos  levados a  efe i to  no Dia 
Mundial  da Hiper tensão, publ ica-se 

um ar t igo de revisão sobre plantas 
medicinais  no tratamento da hiper-

tensão da autor ia  da Dra. Mur ie l 
Lér ias  e  do Prof. Vaz Carneiro. As-

sunto Controverso, bem abordado 
neste  ar t igo re lat ivamente a  duas 

plantas , o  pir l i te i ro e  o  hibisco, mais 
f requentemente c i tados pelas  suas 

propr iedades  ant i-hiper tensivas .
O caso c l ínico da autor ia  de 

Svet lana I l ina e  colabs  é  um exem-
plo t ípico de hiper tensão verdadei-

ramente res is tente e  da dificuldade 
de se  conseguir  um controlo ten-

s ional  acei tável  mesmo recorrendo à 
desner vação renal . Dado o descr i to 

efe i to  progress ivo desta  inter venção 
a  poss ibi l idade de va lores  tensionais 

mais  baixos  com o passar  do tempo 
não pode ser  afastada. Continuam as 

publ icações  das  comunicações/resu-
mos e  mesas-redondas/conferências 

do nosso últ imo Congresso.

J. Braz Nogueira
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ARTIGO ORIGINAL
ORIGINAL ARTICLE

HIPERTENSÃO ARTERIAL RESISTENTE 
MISSÃO IMPOSSÍVEL… 

RESISTANT HYPERTENSION - 
MISSION IMPOSSIBLE...

Svetlana Ilina (1), João Estêvão (1), Rodica 
Agapii (1), Helena Rita (2), Luísa Arez (3), 
Patricia Branco (4), Pedro Gonçalves (5), 
CHBA, Portimão

1-Interna/o de Medicina Interna, 
2-Assistente hospitalar graduada de Me-
dicina Interna/Consulta de HTA, 
3-Chefe de Serviço de Medicina Interna, 
4-Assistente hospitalar de Nefrologia, 
5- Assistente hospitalar de Cardiologia

RESUMO
Como Hipertensão Arterial Resistente ao 
tratamento farmacológico considera-se a 
HTA tratada sem sucesso com três fármacos 
anti-hipertensores de diferentes classes, em 
doses adequadas e incluindo um diurético 

adaptado à função renal do doente. Esta 
entidade ocorre com frequência crescente nas 
consultas de especialidade, apresentando-se 
como um verdadeiro desafio para o clínico 
que a trata. No caso apresentado a coexistên-
cia de Obesidade mórbida aliada a SAOS e ao 
não cumprimento de medidas dietéticas, de-
terminam uma contínua agressão aos órgãos 
alvo do doente e constituem um obstáculo 
para se conseguir o melhor controlo tensional 
possível.

ABSTRACT
Resistant Hypertension occurs when at least 
three anti-hypertensive drugs of different types, 
one of which also acting as a diuretic drug, are 
used without any consistent effect in lowering 
the blood pressure of the patient. This is a 
recurrent situation in medical appointments 
and a real challenge to physicans. In the present 
case, the association of morbid obesity and the 
obstructive sleep apnea syndrome (OSAS), if 
linked to refusing diet guidelines, determine a 

Figura 1 – MAPA:  Julho de 2011

repeated aggression to the target-organs of the 
patient and represent a serious constrain for an 
accurate control of his/her blood pressure.

CASO CLÍNICO
Enfim, partilhamos a nossa experiência 
apresentando um caso clínico de um homem 
de 51 anos, raça caucasiana, engenheiro de 
profissão, natural da Ucrânia, residente em 
Portugal há mais de 10 anos, atualmente 
desempregado, deprimido devido à última 
circunstância. 

Antecedentes: ex-fumador, ex-consumidor 
de álcool, com obesidade mórbida (IMC 
42,8). HTA conhecida desde 2007 aquando 
de internamento por descolamento de retina 
em contexto de crise hipertensiva e suspeita 
de AVC isquémico. Posteriormente o doente 
teve outros internamentos, nomeadamente em 
2008 por HTA de difícil controlo no ambu-
latório e Fibrilação Auricular paroxística, con-
vertida com Amiodarona; em 2010 por AVC 
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Figura 2 

isquémico cerebeloso e talâmico direito, após 
o qual o doente foi referenciado para a Con-
sulta de Hipertensão Arterial; e em 2011 por 
Encefalopatia Hipertensiva sintomática (PA 
234/126 mmHg). Este último internamento 
teve também como objetivo a vigilância da 
toma regular da medicação com consequente 
controlo dos valores da Pressão Arterial, que 
durante o internamento estiveram mais baixos 
do que os registados em ambulatório. Ante-
cedentes familiares: Obesidade e HTA. 

O estudo efetuado em ambiente de consulta 
de HTA revelou: HTA resistente (valores 
habituais 180-240/130-170mmHg) com 
Cardiopatia hipertensiva/disfunção diastólica 
do Ventrículo Esquerdo, Nefropatia hiper-
tensiva com Insuficiência renal ligeira, SAOS 
moderado e Disfunção pulmonar restritiva a 
fazer CPAP noturno, Hiperuricemia, Hiper-

colesterolémia, HBP. A MAPA efetuada 
na altura apresentou Hipertensão Arterial 
sistolo-diastólica com valores médios nas 24 
horas 179/114 mmHg; no período diurno 
186/117 mmHg, período noturno 156/106 
mmHg, status “Dipper”(Figura 1).

O estudo analítico para o despiste de eventual 
Hipertensão Arterial secundária revelou: 
valores de Renina, Aldosterona, Cortisol 
séricos normais, Catecolaminas, Metanefrinas 
e Cortisol urinários normais; função tiroideia 
normal; ACTG normal, com supressão na 
prova com Metilprednisolona. 

Outros fatores de risco cardiovascular: Ácido 
úrico 7,5 mg/dl; Dislipidemia: Colesterol total 
216 mg/dl, LDL131 mg/dl; Normoglicémico 
com valor de HgA1C-normal; Ionograma, 
PCR, VS normais, Estudo de Trombofilias 

sem alterações patológicas. 

Sinais de Lesão de órgão alvo: BNP 805; 
Depuração de Creatinina 57 ml/24 h e Pro-
teinuria 0,25 g/24 h. 

ECG: Ritmo sinusal, com sinais de sobrecarga 
ventricular esquerda. 

EcoCG: Aurícula Esquerda dilatada, hiper-
trofia do Ventrículo Esquerdo, PSAP 38 
mmHg, boa Função Sistólica Global.

Ecodoppler dos vasos do pescoço: sem altera-
ções significativas, nomeadamente sem evi-
dência de existência de placas ateroscleróticas.

Ecografia renal e suprarenal: sem alterações, 
mas o exame dificultado por excesso de peso 
do paciente. 

ArtigoOriginal1.indd   7 7/17/2013   7:47:40 PM



JULHO/AGOSTO 20138

ARTIGO ORIGINAL
ORIGINAL ARTICLE

Figura 3 – MAPA:  Fevereiro de 2013
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AngioTC torácica: Aorta sem alterações, 
calcificação das artérias coronárias, Cardiome-
galia c/discreto derrame pericárdico e pleural 
bilateral.

Polissonografia : SAOS moderado/grave. 

Angio TC das artérias renais: suspeita de 
estenose das artérias renais (“as limitações téc-
nicas impedem a exclusão segura de pequenas 
estenoses das artérias renais, particularmente 
da artéria renal direita proximal”). 

Face à dúvida persistente de eventual existên-
cia de estenose da artéria renal, o doente foi 
observado em Consulta de Cirurgia vascular 
com indicação de vigilância e tratamento 
médico. Tentando o melhor controlo dos 
fatores de risco e mudança do estilo de vida 
em colaboração com especialista em Nutrição, 
conseguiu-se redução do peso de 139 para 129 
kg. Em relação ao SAOS conseguiu-se melhor 
adaptação à CPAP. Ao longo do seguimento 
em consulta o doente foi submetido aos 
vários esquemas de tratamento sem sucesso 
e com aparente aderência; em 2011 a fazer 
6 Antihipertensores de diferentes grupos: 
Telmisartan 160 mg em associação com HCT 
25 mg, Nifedipina LP 60 mg, Nebivolol 5 

mg, Espironolactona 50, alfa-Metildopa 250 
mg 3x/dia, mantendo PA 180-190/130-140 
mmHg. Outra medicação: Atorvastatina 40 
mg, Amiodarona 200 mg, Tansulozina 0.4 mg, 
AAS 100 mg. 

Proposto e submetido a desnervação renal no 
Hospital de Santa Cruz (Novembro 2012). O 
procedimento correu bem, apesar da marcada 
obesidade e de valores “híper” resistentes de 
HTA (200 de PA sistólica mesmo anes-
tesiado). A doença aterosclerótica das artérias 
renais descrita no Angio-TC verificou-se 
menos importante na angiografia invasiva, 
apresentando estenose de 40 % da artéria 
renal direita. Foi utilizado um novo sistema 
multielectrodo de Desnervação renal mais 
útil nas artérias de grande calibre, como as do 
doente (Figura 2).

Um mês depois: assintomático, com PA 
180/130 mmHg.

Três meses depois, doente assintomático, com 
TA 170/105 mmhg , mantendo medicação. 
Fez a MAPA de controlo que continuou a 
revelar Hipertensão Arterial sistólica, mas 
com valores significativamente reduzidas, 
apresentando PA média nos 24 horas 150/100 

mmHg, PA média durante do dia 161/109 
mmHg e no período noturno 120/75 mmHg, 
tendo status de “Extreme-Dipper”(Figura 3).

CONCLUSÃO
Apesar de existirem vários grupos de 
antihipertensores e possibilidade de utiliza-
ção de novas técnicas cirúrgicas, por vezes 
o resultado é menor do que esperado. Mas, 
controlando os fatores de risco, como estilo 
de vida e mantendo boa adesão à terapêutica, 
esperamos conseguir resultados otimizados 
para cada doente, para poder diminuir o risco 
de complicações. Será que a normalização de 
PA neste doente… é uma missão impossível?
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ARTIGO DE REVISÃO
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PLANTAS MEDICINAIS NO TRATAMENTO 
DA HIPERTENSÃO: UMA REVISÃO CIENTÍFICA DA 

LITERATURA
MEDICINAL PLANTS IN THE 
TREATMENT OF HYPERTEN-
SION: A SCIENTIFIC REVIEW

Rapaz-Lérias, M.
Interna do 1º ano de Anestesiologia, Hospital 
de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa 
Norte

Vaz Carneiro, A.
Director do Centro de Estudos de Medicina 
Baseada na Evidência, Faculdade de Medicina 
da Universidade de Lisboa

Autor responsável pela correspondência:
Muriel Lérias
96 6377892
muriel@campus.ul.pt

Título breve para cabeçalho:
Plantas medicinais para a HTA

RESUMO
Introdução: A hipertensão arterial é um grave 
problema de saúde à escala mundial. Paralela-
mente aos fármacos convencionais, que diminu-
em a mortalidade e morbilidade associadas a 
esta patologia, várias plantas têm sido estudadas 
como terapêutica na hipertensão. O objectivo 
desta revisão foi avaliar o efeito na pressão 
arterial de duas plantas – o pirliteiro (Cratae-
gus laevigata, Crataegus monogyna) e o hibisco 
(Hibiscus sabdariffa) – utilizadas no tratamento 
da hipertensão essencial em adultos. Pretendeu-
se ainda descrever os seus efeitos adversos e 
interacções medicamentosas.
Materiais e métodos: Foram pesquisados todos 
os estudos aleatorizados e controlados pub-
licados até Novembro de 2012, utilizando os 
seguintes termos: “hawthorn, Crataegus, roselle, 
Hibiscus sabdariffa” em combinação com “hyper-
tension” na MEDLINE, Cochrane Database of 
Systematic Reviews, Web of Knowledge, OVIDSP, 
Elsevier – Freedom Collection e Clinicaltrials.gov.
Resultados: Seis estudos preencheram os crité-
rios de inclusão.
Discussão: No caso do pirliteiro, dos dois estu-
dos incluídos, apenas um revelou uma diminui-
ção significativa da pressão arterial diastólica. 

No caso do hibisco, os quatro estudos demons-
traram uma redução significativa da pressão 
arterial sistólica tendo sido, num deles, os resul-
tados equiparados aos obtidos pelo captopril. Os 
efeitos adversos e interacções medicamentosas 
associados ao pirliteiro foram pouco frequentes 
e de pequena gravidade, o que confere a esta 
planta um bom perfil de segurança. Relativa-
mente ao hibisco, a evidência encontrada na 
literatura foi reduzida no que concerne a estes 
parâmetros.
Conclusão: A recomendação do pirliteiro e do 
hibisco para o tratamento da HTA essencial 
em adultos ainda é precoce, face à evidência 
científica existente.

PALAVRAS-CHAVE: Crataegus laevi-
gata, Crataegus monogyna, Hibiscus sabdariffa, 
hipertensão

ABSTRACT
Introduction: Hypertension is a serious health 
problem worldwide. Alongside the conventional 
drugs that reduce mortality and morbidity associ-
ated with this condition, several plants have been 
studied as therapy for the hypertension. The purpose 
of this review was to evaluate the antihypertensive 
effect of two plants - hawthorn (Crataegus laevi-
gata, Crataegus monogyna) and roselle (Hibiscus 
sabdariffa) - used in the treatment of essential 
hypertension in adults. The aim was also to describe 
their adverse effects and herb-drug interactions.
Materials and methods: We surveyed all existing 
randomized controlled trials until November 2012 
using the following terms: “hawthorn, Cratae-
gus, roselle, Hibiscus sabdariffa” in combination 
with “hypertension” in MEDLINE, Cochrane 
Database of Systematic Reviews, Web of Knowl-
edge, OVIDSP, Elsevier – Freedom Collection e 
Clinicaltrials.gov.
Results: Six studies met the inclusion criteria.
Discussion: In the case of hawthorn, there were 
two studies, and only one showed a significant 
decrease in diastolic blood pressure. In the case of 
roselle, the four studies included demonstrated a 
significant reduction in systolic blood pressure, 
achieving, one of them, antihypertensive results 
similar to captopril. The adverse effects and herb-
drug interactions associated with hawthorn were 
infrequent and minor, which strongly suggested a 

good security profile. Concerning to roselle, it was 
found a lack of evidence related to this issue.
Conclusions: The recommendation of hawthorn 
and roselle for the treatment of essential hyperten-
sion in adults is still premature considering the 
existing scientific evidence.

KEYWORDS: Crataegus laevigata, Cratae-
gus monogyna, Hibiscus sabdariffa, hypertension

INTRODUÇÃO
As plantas representam a mais antiga e difun-
dida forma de tratamento medicinal em todo o 
mundo. Existem vários registos arqueológicos 
que remontam o uso de produtos botânicos 
à pré-história mas somente nos escritos dos 
antigos Egípcios, há mais de três mil anos, se 
reconheceu a sua utilização em doenças.1

Actualmente, o recurso a plantas para o trata-
mento e prevenção de diversas patologias carece 
de validade científica segundo os cânones vigen-
tes. Ainda assim, a prevalência da sua utilização 
entre a população estima-se em 12% nos EUA2 

e na Europa e apesar do benefício não estar bem 
definido3, poder-se-á avaliar a sua utilização 
pelos gastos associados, que ascendem aos 4,96 
milhares de milhão de dólares, por ano.4

No tratamento da hipertensão arterial (HTA) 
têm sido consistentemente investigadas, em 
ensaios clínicos, as propriedades das seguintes 
plantas: aquileia (Achillea wilhelmsii), alho (Al-
lium sativum), ginkgo (Ginkgo biloba), pirliteiro 
(Crataegus laevigata, Crataegus monogyna), casca 
de pinheiro-marítimo (Pinus maritima), hibisco 
(Hibiscus sabdariffa), folha de oliveira (Olea 
europaea), ginseng (Panax ginseng), romã (Punica 
granatum) e trevo-vermelho (Trifolium subterra-
neum).5 À semelhança dos fármacos convencio-
nais, o uso de algumas destas plantas encontra-
se associado a efeitos adversos6,7 e interacções 
medicamentosas,8,9 motivo pelo qual se advoga a 
sua prescrição cautelosa e sob vigilância médica. 
No âmbito desta revisão, apenas serão avaliadas 
duas plantas, o hibisco (Hibiscus sabdariffa), 
conhecido tradicionalmente pelas suas proprie-
dades anti-hipertensivas, e o pirliteiro (Crataegus 
laevigata, Crataegus monogyna), só mais recente-
mente utilizado no tratamento da HTA.
A HTA é um grave problema de saúde à escala 
mundial sendo responsável, todos os anos, por 
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7,1 milhões de mortes, a maioria das quais 
devido a doença cardiovascular.8 Nos países 
desenvolvidos, a HTA atinge 40,8% dos homens 
e 33,0% das mulheres e, nos países em vias 
de desenvolvimento, 32,2% e 30,5%, respec-
tivamente.10 Consideram-se, ainda, indivíduos 
pré-hipertensos aqueles que apresentam valores 
de PAS entre 80-89 mmHg e/ou PAD entre 
120-139 mmHg.
A HTA, em adultos, é diagnosticada quando 
a pressão arterial sistólica (PAS) tem valores 
≥ 140 milímetros de mercúrio (mmHg) e/ou 
pressão arterial diastólica (PAD) ≥ 90 mmHg.11 

Recomenda-se o tratamento farmacológico 
desta patologia devido à significativa diminuição 
da mortalidade e morbilidade12. De acordo com 
a patologia subjacente, podem ser utilizadas 
como terapêutica de primeira linha as seguintes 
classes de fármacos: diuréticos, β-bloqueantes, 
antagonistas dos canais de cálcio, inibidores da 
enzima de conversão da angiotensina I (IECAs) 
e antagonistas dos receptores da angiotensina 
II.13 No caso dos indivíduos com pré-hiper-
tensão, como tratamento apenas se recomenda 
alterações no estilo de vida, nomeadamente, 
diminuir o peso, adoptar a dieta DASH (Dietary 
Approaches to Stop Hypertension), restringir a 
ingestão de sódio, aumentar a actividade física 
e moderar o consumo de álcool; medidas estas 
que, igualmente, devem ser implementadas em 
todos os indivíduos hipertensos.11

A HTA pode ainda ser classificada em primária, 
essencial ou idiopática, se a sua causa é des-
conhecida ou secundária, quando tem subjacente 
uma patologia identificável, o que corresponde a 
uma minoria dos casos.14

O objectivo desta revisão foi o de avaliar o efeito 
na PA de duas plantas – o pirliteiro (Crataegus 
laevigata, Crataegus monogyna) e o hibisco (Hi-
biscus sabdariffa) – utilizadas no tratamento da 
HTA essencial em adultos. Pretendeu-se ainda 
descrever os seus efeitos adversos, assim como as 
suas interacções medicamentosas.

MATERIAIS E MÉTODOS
Nesta revisão foram incluídos estudos aleatori-
zados e controlados com duração superior ou 
igual a 4 semanas que tinham como objectivo 
a comparação com placebo, outras preparações 
de plantas ou nenhuma intervenção sobre o  
efeito na PA do pirliteiro (Crataegus laevigata, 
Crataegus monogyna) ou do hibisco (Hibiscus 
sabdariffa) em adultos (idade superior a 18 anos) 
com o diagnóstico de HTA (PAS ≥ 140 mmHg 
e/ou PAD ≥ 90 mmHg) ou pré-HTA (PAS = 
120-139 mmHg e/ou PAD = 80-89 mmHg) 
essencial.
Foram pesquisados estudos clínicos aleatoriza-

Fig. 1: Esquema dos métodos da revisão.

Tabela I: Características que motivaram a exclusão do estudo 

1º autor  (ano de publicação) Características que motivaram a exclusão do estudo

Crataegus laevigata e Crataegus monogyna

Asgary et al. (2004) É utilizado no grupo experimental extracto de Crataegus cur-
visepala, o que não preenche os critérios de inclusão. 

Zand et al. (2011)

É utilizado no grupo experimental um suplemento dietético de 
óxido de azoto que além de pirliteiro contém outros compo-
nentes não especificados, o que não preenche os critérios de 
inclusão.

Asher et al. (2012)
O objectivo primário do estudo foi a medição do efeito do 
extracto desta planta na FMD (Flow-Mediated Dilation of the 
brachial artery), o que não preenche os critérios de inclusão. 

Hibiscus sabdariffa

Haji Faraji et al. (1999) O estudo teve uma duração de 15 dias, o que não preenche os 
critérios de inclusão.

Gurrola-Díaz et al. (2006)

O objectivo primário do estudo foi a avaliação do efeito do 
extracto do hibisco no perfil lipídico e o grupo controlo con-
sistiu numa dieta alimentar, o que não preenche os critérios de 
inclusão.
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Outros sintomas também descritos incluíram 
náuseas, rash eritematoso, síncope, hemorragia 
gastrointestinal e colapso circulatório.17 Na 
revisão sistemática da Cochran, que incluiu 855 
pacientes com ICC (classes I a III da NYHA), os 
efeitos adversos reportados foram raros, modera-
dos e transitórios, tendo incluído náuseas, tontu-
ras e sintomas gastrointestinais e cardíacos.21 
Há ainda evidência de que a incidência dos efei-
tos adversos não se correlaciona com a dosagem 
do extracto da planta.17 No primeiro dos dois 
estudos anteriormente descritos de Walker et al, 
não são reportados quaisquer efeitos adversos24 e, 
no segundo, sintomas minor (tais como náuseas 
e fadiga) não foram atribuídos pelos autores à 
utilização do extracto de pirliteiro, uma vez que 
no início do estudo já se encontravam presentes 
entre os participantes.19

É desaconselhado a utilização de pirliteiro em 
indivíduos alérgicos a plantas da família Rosaceae 
e em mulheres grávidas, e durante a lactação, 
apesar de até à data ainda não ter sido reportado 
nenhum caso de malformação ou qualquer outro 
efeito nefasto no feto.15-17

Interacções medicamentosas
A aceitação do uso da fitoterapia em simultâneo 
com a medicina convencional tem sido limitada 
pelo receio de possíveis interacções medica-
mentosas. No estudo de Walker et al (2006), 
realizado ao longo de 16 semanas em doentes 
sob terapêutica farmacológica para a HTA e a 
diabetes mellitus tipo II, não foram evidenciadas 
quaisquer interacções medicamentosas entre 
os fármacos utilizados (insulina, metformina, 
gliclazida, inibidores da enzima de conversão da 
angiotensina, bloqueadores dos canais de cálcio, 
β-bloqueantes e diuréticos) e o extracto de 
pirliteiro, nem evidenciadas alterações nas fun-
ções hepática e renal.19 Na revisão sistemática de 
Daniele et al, também não se reportou nenhuma 
interacção medicamentosa.17 No entanto, há 
evidência de que um aumento da vasodilatação 
coronária possa ocorrer se o pirliteiro for uti-
lizado concomitantemente com outros fármacos 
que possuam esta acção, nomeadamente, a teofi-
lina, a papaverina, a cafeína, o nitrito de sódio e 
a adenosina. Esta planta pode ainda potenciar os 
efeitos da digoxina sendo aconselhável, quando 
usadas simultaneamente, controlo sérico da sua 
concentração e eventual redução na dosagem 
utilizada.15,17,21

Hibisco (Hibiscus sabdariffa)
O Hibiscus sabdariffa, vulgarmente designado 
por hibisco, é uma espécie das mais de 300 
que existem no género Hibiscus.25 Pertencente 
à família Malvaceae, esta planta designada por 

dos e controlados em humanos existentes na 
MEDLINE, Cochrane Database of Systematic 
Reviews, Web of Knowledge, OVIDSP, Elsevier 
– Freedom Collection e Clinicaltrials.gov até No-
vembro de 2012, utilizando os seguintes termos 
“hawthorn, Crataegus, roselle, Hibiscus sabdariffa” 
em combinação com “hypertension”. A pesquisa 
cingiu-se a artigos escritos nas seguintes línguas: 
português, inglês e francês.
Na literatura foram identificados 11 estudos 
clínicos potencialmente relevantes (Fig. 1), dos 
quais 5 foram excluídos por não preencherem 
os critérios de inclusão (Tabela 1), incluindo a 
análise final dois estudos do pirliteiro e quatro 
estudos do hibisco.

RESULTADOS
Pirliteiro (Crataegus laevigata, Crataegus 
monogyna)
O pirliteiro é uma planta pertencente à 
família Rosaceae que cresce espontaneamente 
nos bosques da Europa, Ásia e América do 
Norte.15,16 Existem aproximadamente 280 espé-
cies de Crataegus, sendo as mais comummente 
utilizadas na medicina ocidental a Crataegus 
laevigata (sin. C. oxyacantha) e a Crataegus 
monogyna.17,18 Conhecida entre os britânicos por 
hawthorn, as folhas, flores e frutos deste arbusto 
são utilizadas, desde o séc. XIII, no tratamento 
de patologia gastrointestinal sendo, a partir do 
séc. XVIII, usadas concomitantemente como 
diuréticos.15 Em França, o pirliteiro é tradicio-
nalmente conhecido pelas suas propriedades 
sedativas e ansiolíticas.19 Actualmente, tem sido 
utilizado nas dislipidémias15,20 e em problemas 
cardiovasculares, nomeadamente, a angina, 
HTA e arritmias15 assim como no tratamento 
da insuficiência cardíaca crónica (ICC) classe 
II da classificação funcional da New York Heart 
Association (NYHA) (por exemplo, após aprova-
ção pela Comissão E Alemã).15,21 Uma revisão 
sistemática realizada pela Cochrane também 
valida o uso desta planta enquanto tratamento 
adjuvante na ICC.21

Os principais constituintes activos do pirliteiro 
são os flavonóides, nomeadamente, a quercetina, 
a vitexina, a acetilvitexina e as proantocianidinas 
oligoméricas16,17,18 encontrando-se, consequente-
mente, muitos extractos desta planta estandardi-
zados de acordo com o seu conteúdo nestes 
compostos. A estandardização do extracto da 
planta é uma particularidade importante e acon-
selhável, uma vez que cada um destes constituin-
tes pode variar de acordo com o clima, solo, 
estação do ano e parte do pirliteiro utilizada.16

Mecanismo de acção
A redução da PA, mediada pelos constituin-

tes activos da planta, parece resultar de uma 
diminuição da resistência vascular periférica 
subsequente a uma vasodilatação causada pelo 
aumento do óxido de azoto (NO) no endotélio 
e inibição da fosfodiesterase do monofosfato de 
adenosina cíclico (AMPc), ao nível do músculo 
liso vascular.15,18,22 No entanto, mais recente-
mente surgiu evidência de que uma via indepen-
dente do NO possa ser o mecanismo principal 
em humanos. 23 

Efeito na Pressão Arterial
Existem apenas dois estudos clínicos aleatoriza-
dos e controlados que descreveram os efeitos do 
pirliteiro na PA de adultos hipertensos (Tabela 
2). Walker et al. (2002), num estudo em dupla 
ocultação envolvendo 36 indivíduos com HTA, 
verificaram que, apesar de não terem ocorrido 
diferenças estatisticamente significativas na PA 
entre o grupo placebo e aquele a que se tinha 
administrado 500 mg/dia de extracto de pirlitei-
ro (sob a forma de comprimido estandardizado 
para ≥ 1,8% vitexina) a análise de contraste fac-
torial com ANOVA evidenciou uma diminuição 
da PAD após as 10 semanas (p = 0,081). A falta 
de significância estatística foi atribuída pelos 
os autores ao reduzido número de participantes 
no estudo, à pequena duração do mesmo, bem 
como a reduzida dose do extracto de pirliteiro 
utilizada.24 

Posteriormente, estes mesmos autores num 
outro estudo em dupla ocultação realizado em 
79 indivíduos com HTA, diabetes mellitus tipo 
II e a tomar medicação convencional (para estas 
duas doenças) - verificaram uma diminuição 
significativa de 2,6 mmHg na PAD no grupo 
ao qual se tinha administrado 1200 mg/dia de 
extracto de pirliteiro (sob a forma de com-
primido estandardizado para 2,2% flavonóides), 
relativamente ao grupo controlo (p = 0,035) 
ao fim de 16 semanas. No entanto, o mesmo 
não se demonstrou ao nível da PAS, em que as 
diferenças encontradas entre os grupos não se 
revelaram estatisticamente significativas.19 

Efeitos adversos
De acordo com Daniele et al (2006), o extracto 
de pirliteiro (estandardizado para 2,2% de 
flavonóides ou para 18,75% de proantocianinas 
oligoméricas), é bem tolerado, não estando as-
sociado a efeitos adversos frequentes. De facto, 
apesar de terem sido incluídos nesta revisão 
sistemática dados de 5577 pacientes, a maioria 
com ICC, apenas se descreveram 166 efeitos 
adversos no total (8 dos quais considerados 
graves). Os efeitos adversos mais comuns foram 
os sintomas gastrointestinais, as tonturas/verti-
gens, as cefaleias, a enxaqueca e as palpitações. 
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1º autor  (ano 
de publicação) Características

Nº partici-
pantes
(E/C)

Posologia Duração Medicação

Resultados
ΔPAS (médiaa) ± DP)
ΔPAD (médiaa) ± DP)

p-valueb)

Efeitos 
adversos

Interacções 
medica-
mentosas

Walker et al. 
(2002)

RCT
Ocultação: dupla
Controlo: pla-
cebo (celulose)
1 cpm/dia

36 (18/18)

500 mg de 
extracto de 
pirliteiro (es-
tandardizado 
para ≥ 1.8% 
vitexina)
1 cpm/dia

10 semanas -

ΔPAS
E (- 7.2 ± n.d.)
C (- 14.9 ± n.d.)
p-value sem significância 
estatísticad)

ΔPAD
E (- 1.7 ± n.d.)
C (- 7.8 ± n.d.)
p-value sem significância 
estatísticad)

Ausentes -

Walker et al. 
(2006)

RCT
Ocultação: dupla
Controlo: pla-
cebo c)
1 cpm/dia

79 (39/40)

1200 mg de 
extracto de 
pirliteiro (es-
tandardizado 
para 2.2% de 
flavonóides)
1 cpm/dia

16 semanas

Insulina
Metformina
Gliclazida
IECAs
BCC
β-bloqueantes
Diuréticos

ΔPAS
E (- 3.6 ± n.d.)
C (- 0.8 ± n.d.)
p-value = 0.329

ΔPAD
E (- 2.6 ± n.d.)
C (+ 0.5 ± n.d.)
p-value = 0.035

Ausentes Ausentes

Tabela II: Pirliteiro - características dos estudos incluídos

Legenda:
RCT = randomized controlled trial E = grupo experimental C = grupo controlo ΔPAS (mmHg) = variação na PAS ΔPAD (mmHg) = variação na PAD DP (mmHg) = 
desvio padrão cpm = comprimido IECAs = inibidores da enzima de conversão da angiotensina BCC = bloqueadores do canais de cálcio n.d. = não definido
a) + : aumento/ - : diminuição
b) p-value: relativo à comparação entre os tratamentos
c) não é especificada a constituição do placebo
d) apenas é mencionado no artigo que o p-value não tem significância estatística, não sendo o seu valor absoluto especificado

roselle, indian sorrel ou sour tea, nos países de 
expressão inglesa e karkade, na Arábia26,27, tem 
propriedades desde há muito reconhecidas como 
medicinais. O hibisco é um arbusto anual e 
perene, autóctone da África Central e Ociden-
tal, América Central e Sudeste Asiático onde é 
utilizado, tradicionalmente, para o tratamento da 
HTA, problemas gastrointestinais, doenças do 
fígado e febre.28,29 Na África Ocidental, ainda é 
conhecido o seu uso enquanto afrodisíaco.28

O hibisco tem um largo espectro terapêu-
tico apresentando propriedades diuréticas, 
cronotrópicas negativas, sedativas, laxantes, anal-
gésicas, antioxidantes e anticancerígenas.28,30,31 
Encontra-se ainda descrito, na literatura, o seu 
efeito antibacteriano, antifúngico, antiparasi-
tário assim como na diminuição do colesterol, 
triglicéridos e progressão da aterosclerose.27,28,32

Diferentes partes da planta, nomeadamente as 
flores e folhas, podem ser preparadas tanto com 

fins culinários (infusão ou corante de comida) 
como medicinais.33 As pétalas, amarelas pálidas, 
encontram-se debruadas por um cálice que fica 
mais vermelho à medida que a planta amadu-
rece30 variando, concomitantemente, a proporção 
de cada um dos constituintes do hibisco con-
soante o grau de maturidade da planta e parte 
utilizadas.28

Os compostos activos responsáveis pelas pro-
priedades farmacológicas do hibisco correspon-
dem a um tipo de flavonóides: as antocianinas. 
34 Dentro deste grupo, as mais importantes são 
as delfinidinas e as cianidinas;29 encontrando-se, 
consequentemente, alguns extractos estandardi-
zados de acordo com o seu conteúdo.33 Além das 
antocianinas, que dão a coloração característica 
aos cálices das flores do hibisco,33 esta planta 
possui outros flavonóides (como a querceti-
na),28 o ácido 3,4-dihidroxibenzóico (hibiscus 
protocatechuic acid) e ainda diversas vitaminas e 

minerais.33

Mecanismo de acção
O mecanismo através do qual o hibisco diminui 
a PA depende principalmente de três acções 
complementares, id est, como diurético, vaso-
dilatador e inibidor da enzima de conversão 
da angiotensina I (ECA).33,35 Mecanismos 
colinérgicos e histamínicos podem ainda estar 
implicados na acção desta planta.36

O efeito diurético, em indivíduos hipertensos, 
resulta de um aumento na excreção urinária de 
sódio. Herrera-Arellano et al. (2004) demonstra-
ram num estudo com 75 indivíduos hipertensos, 
um aumento estatisticamente significativo na 
excreção urinária de sódio (p < 0,001) ao fim 
de 4 semanas no grupo ao qual se administrou 
extracto de hibisco. Nos restantes electróli-
tos analisados, nomeadamente o potássio e o 
cloro, não foram observadas alterações na sua 
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excreção urinária (p > 0,33 e p > 0,39, respec-
tivamente).33 Posteriormente, num outro estudo 
realizado em 193 indivíduos hipertensos, estes 
mesmos autores demonstraram uma redução 
na concentração plasmática de sódio (p = 0,07), 
sem alteração nos níveis de potássio (p = 0,18), 
e um aumento estatisticamente significativo no 
cloro plasmático (p = 0,0001), após o consumo 
de extracto de hibisco durante igual intervalo de 
tempo.35 Contudo, em indivíduos saudáveis, os 
extractos desta planta - além do sódio - diminu-
em também as concentrações urinárias de potás-
sio, cálcio, fosfato, creatinina e ácido úrico.28 
Ao nível do volume urinário, os resultados são 
divergentes.30

Relativamente ao efeito vasodilatador, este 
pode ocorrer por duas vias: a primeira - depen-
dente da integridade do endotélio - resulta da 
produção de NO e monofosfato de guanosina 
cíclico (GMPc), enquanto a segunda - inde-
pendente do endotélio - deve-se à inibição do 
influxo de cálcio para as células musculares lisas 
dos vasos.26

Ojeda et al. (2009) demonstraram ainda que os 
compostos responsáveis pela inibição com-
petitiva do centro activo da ECA são as duas 
antocianinas mais abundantes no hibisco: a 
delfinidina-3-sambubiósido e a cianidina-
3-sambubiósido.29 Esta propriedade já foi, igual-
mente, comprovada em indivíduos hipertensos 
nos quais o consumo de hibisco levou a uma 
diminuição significativa da actividade da ECA 
plasmática.35

Efeito na Pressão Arterial
Herrera-Arellano et al. (2004) comparou, pela 
primeira vez, a eficácia do hibisco com a de um 
IECA realizando um estudo que envolveu 90 
indivíduos hipertensos distribuídos por dois 
grupos: o experimental, que consumiu uma 
infusão de 10g de extracto de cálices de hibisco 
(estandardizado para 9,6 mg de antocianinas), 
uma vez por dia, e o de controlo, realizado com 
captopril (um comprimido de 25 mg duas vezes 
por dia).33

Decorrido um mês verificaram, relativamente 
ao início do estudo e em ambos os grupos, uma 
diminuição dos parâmetros avaliados. O grupo 
que consumiu o extracto de hibisco apresentou 
uma redução de 139/91 para 124/80 mmHg  
na PA e, o grupo de controlo, de 144/92 para 
127/78 mmHg. Constatou-se assim, no final 
deste período, que não existiam diferenças 
estatisticamente significativas na capacidade 
anti-hipertensiva de ambos os tratamentos, quer 
no que concerne à diminuição da PAS (p > 0,38) 
quer na diminuição da PAD (p > 0,25), apesar 
da redução nos parâmetros avaliados ter sido 

superior no grupo de controlo. O valor absoluto 
da variação nas PAS e PAD dos dois grupos 
encontra-se na Tabela 2.
Posteriormente, estes mesmos autores Herrera-
Arellano et al. (2007), realizaram um estudo 
em dupla ocultação envolvendo 193 indivíduos 
hipertensos, com o objectivo de comparar o 
efeito anti-hipertensivo do hibisco com o de 
outro IECA, o lisinopril.35 Para tal administra-
ram, durante um mês, ao grupo experimental 
extracto de cálices da planta (estandardizado 
para 250 mg de antocianinas) e, ao grupo de 
controlo, lisinopril com idêntica posologia e via 
de administração (conteúdo de um envelope 
com sabor e cor artificiais dissolvido em 250ml 
de água, 1 vez por dia). No final do estudo, foi 
possível demonstrar que o efeito anti-hiperten-
sivo, apesar de mais pronunciado no grupo de 
controlo, se concretizou numa redução da PAS 
e PAD com relevância estatística em ambos os 
grupos (p = 0,0001). Assim, comparando a PA 
no início e após a intervenção constatou-se que, 
no grupo experimental, esta diminuiu de 147/98 
para 130/86 mmHg e, no controlo, de 146/98 
para 122/82 mmHg. Ainda assim, na compa-
ração entre os grupo, verificou-se que existia 
uma diferença estatisticamente significativa nos 
resultados obtidos (p ≤ 0,05). Importa ainda 
referir que durante o estudo foram reportadas 
duas emergências hipertensivas, uma no grupo 
experimental e outra no grupo controlo.
Mozaffari-Khosravi et al. (2009) num ensaio 
clínico em dupla ocultação realizado numa 
população de 60 indivíduos diabéticos tipo II 
(79,2% a realizar antidiabéticos orais e/ou insu-
lina e 20,8% sob apenas cuidados dietéticos) ad-
ministrou ao grupo experimental uma infusão de 
2 g da planta em 240 ml de água, duas vezes por 
dia e, ao grupo de controlo, chá preto (Camellia 
sinensis), na mesma dose e posologia.27 Importa, 
contudo, salientar o facto da infusão de hibisco 
ter uma cor e paladar distintos do chá preto o 
que poderá, consequentemente, inviabilizar a 
pretendida dupla ocultação deste estudo.
As medições nos parâmetros avaliados reve-
laram, ao fim de um mês, uma diminuição 
estatisticamente significativa da PAS no final 
da intervenção (p < 0,001) no grupo experi-
mental enquanto que, no grupo de controlo, se 
verificou o contrário, isto é, um aumento da PAS 
(p = 0,002). Assim, no grupo que consumiu a 
infusão de hibisco, a PA decresceu de 134/82 
para 113/81 mmHg e, no grupo de controlo, au-
mentou de 119/77 para 127/80 mmHg. Como 
tal, quando se compararam os grupos no final do 
estudo, foi possível demonstrar que havia uma 
diferença com relevância estatística ao nível da 
PAS (p < 0,001). No entanto, relativamente à 

PAD, importa salientar o facto desta não se ter 
alterado consistentemente com a intervenção, 
em nenhum dos grupos.
Finalmente, o estudo mais recente foi realizado 
por McKay et al. (2010), em dupla ocultação, 
envolvendo 65 indivíduos distribuídos por 
dois grupos aos quais se administrou infusão 
de 1,25g de hibisco 3 vezes por dia (grupo 
experimental), ou placebo, em igual posologia 
(grupo controlo).37 Após 6 semanas, no grupo 
experimental constatou-se uma diminuição 
na PA, de 129/79 para 122/76 mmHg e, no 
grupo controlo, de 130/80 para 129/79 mmHg. 
A variação na PAS demonstrou significância 
estatística (p < 0,03) face ao grupo controlo, não 
se tendo verificado o mesmo ao nível da PAD 
(Tabela 3).

Efeitos adversos
Somente dois dos quatro estudos anteriormente 
mencionados avaliaram a presença de efeitos ad-
versos, encontrando-se essa informação omissa 
nos restantes. Herrera-Arellano et al. (2004) ao 
avaliar a tolerabilidade terapêutica, constataram 
uma ausência de efeitos adversos relacionada 
com a administração do extracto de hibisco.33 
Contudo, uma vez que não foram mencionados 
quais os métodos utilizados na monitorização 
dos eventos adversos, os ocorridos poderão 
não ter sido devidamente valorizados. Por fim, 
importa ainda salientar o facto de terem ocor-
rido 14 desistências, no grupo experimental, 
devido ao sabor amargo da infusão de hibisco 
o que, obviamente, terá implicações ao nível da 
efectividade deste tratamento.
No outro estudo de Herrera-Arellano et al. 
(2007) os efeitos adversos reportados foram 
moderados e transitórios, tendo incluído cefa-
leias, visão turva e ansiedade.35 

Interacções medicamentosas
O único estudo clínico no qual se administrou 
a infusão de hibisco concomitantemente com 
medicação foi realizado por Mozaffari-Khosravi 
et al. (2009) em 60 indivíduos com HTA e DM 
tipo II.27 Destes, 79,2% encontrava-se a realizar 
antidiabéticos orais e/ou insulina e 20,8% ape-
nas sob cuidados dietéticos. Apesar de não terem 
sido reportadas quaisquer interacções medica-
mentosas persiste a dúvida se será por estas não 
terem ocorrido ou, pelo facto da sua avaliação 
não constar nos objectivos do estudo, não terem 
sido relatadas.
No estudo de Herrera-Arellano et al. (2007) a 
avaliação dos parâmetros da função hepática e 
renal não revelou alterações, o que aponta para a 
segurança do hibisco, quando utilizado em doses 
terapêuticas.35
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1º autor  (ano 
de publicação) Características

Nº par-
ticipantes

(E/C)
Posologia Duração Medicação

Resultados
ΔPAS (médiaa) ± DP)
ΔPAD (médiaa) ± DP)

p-valueb)

Efeitos 
adversos

Interacções 
medica-
mentosas

Herrera-
Arellano et 
al. (2004) 

RCT
Ocultação: 
simplesc)

Controlo: cap-
topril 25mg
2 vezes/dia

90 (53/37)

Infusão de 10g 
de extracto de 
hibisco (estan-
dardizado para 
9,42mg de anto-
cianinas) em 
500 ml água
1 vez/dia

4 semanas -

ΔPAS
E (- 14.15 ± 11.76)
C (- 16.43 ± 9.56)
p-value > 0.38

ΔPAD
E (- 11.18 ± 6.91)
C (- 13.12 ± 7.23)
p-value > 0.25

Ausentes -

Herrera-
Arellano et 
al. (2007)

RCT
Ocultação: 
dupla
Controlo: 
lisinopril 10mg, 
com cor e sabor 
artificiais
1vez/dia

193 
(100/93)

Dissolução de 
extractod) de 
hibisco (estan-
dardizado para 
250 mg de anto-
cianinas) em 
250 ml água
1 vez/dia

4 semanas -

ΔPAS
E (- 17.1 ± n.d.)
C (- 23.3 ± n.d.)
p-value ≤ 0.05

ΔPAD
E (- 12.0 ± n.d.)
C (- 15.4 ± n.d.)
p-value ≤ 0.05

Cefaleias
Visão turva
Ansiedade

-

Mozaffari-
Khosravi et 
al. (2009) 

RCT
Ocultação: 
dupla
Controlo: chá 
preto
2 vezes/dia

60 (30/30)

Infusão de 2g de 
hibisco em 240 
ml de água
2 vezes/dia

4 semanas
Insulina
Antidiabéti-
cos orais

ΔPAS
E (- 21.7 ± n.d.)
C (+ 8.7 ± n.d.)
p-value < 0.001

ΔPAD
E (- 1.1 ± n.d.)
C (+ 3.3 ± n.d.)
p-value = 0.800

Informação 
omissa.

Informação 
omissa.

McKay et al. 
(2010)

RCT
Ocultação: 
dupla
Controlo: pla-
cebo (concen-
trado artificial 
de frutos 
vermelhos)
3 vezes/dia

65 (35/30)
Infusão de 1,25g 
de hibisco em 
240 ml de água
3 vezes/dia

6 semanas -

ΔPAS
E (- 7.2 ± 11.4)
C (- 1.3 ± 10.0)
p-value = 0.030

ΔPAD
E (-3.1 ± 7.0)
C (-0,5 ± 7.5)
p-value = 0.160

Informação 
omissa. -

Legenda:
RCT = randomized controlled trial E = grupo experimental C = grupo controlo ΔPAS (mmHg) = variação na PAS ΔPAD (mmHg) = variação na PAD DP (mmHg) = 
desvio padrão n.d. = não definido
a) + : aumento/ - : diminuição
b) p-value: relativo à comparação entre os tratamentos
c) ocultação simples: ocultação apenas do médico que realizou a medição da PA (como o captopril não é solúvel em água não foi possível realizar a ocultação da população 
estudada)
d) não é especificada a quantidade de extracto utilizada 

Tabela III: Hibisco - características dos estudos incluídos
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Fakeye et al. (2007) num estudo randomizado 
e controlado que envolveu 12 voluntários 
saudáveis, avaliou o efeito do hibisco na excreção 
do diclofenac, tendo verificado que o consumo 
de uma infusão de hibisco (normalizada para 
8,18 mg de antocianinas) durante 2 dias e, no 
terceiro dia, além da infusão, 25 mg de diclofe-
nac de sódio era responsável, nas 8h seguintes 
à administração do fármaco, por uma diminui-
ção estatisticamente significativa (p < 0,05) na 
excreção de diclofenac relativamente ao grupo 
controlo (ao que se administrou apenas água 
com diclofenac, uma vez, no terceiro dia do 
estudo). 38

Existe ainda evidência de que o consumo da 
infusão desta planta aumenta as concentrações 
plasmáticas da hidroclorotiazida39, reduz signifi-
cativamente a biodisponibilidade da cloroquina38 
não afectando, a do paracetamol.28

DISCUSSÃO
O pirliteiro, sendo uma planta cujas proprie-
dades anti-hipertensivas só recentemente 
foram descobertas, carece de ensaios clínicos a 
validá-las. Dos dois estudos que descreveram 
os seus efeitos no tratamento da HTA, ape-
nas um demonstrou uma redução significativa 
na PAD.19 Porém, o mesmo não se veri-
fica relativamente ao seu perfil de segurança, 
encontrando-se este bem documentado em 
duas revisões sistemáticas, a última das quais 
realizada no âmbito de uma outra patologia na 
qual o uso do pirliteiro se encontra validado, a 
ICC. 17,21 Os efeitos adversos reportados foram 
raros, modestos e transitórios, o que confere a 
esta planta um bom perfil de segurança.17,21 As 
interacções medicamentosas são, igualmente, 
pouco frequentes, tendo sido descritas apenas 
em fármacos com acção a nível cardíaco.15,17,21

O hibisco por ser conhecido tradicionalmente 
pelas suas propriedades anti-hipertensivas possui 
um maior número de estudos a avaliar não só os 
seus efeitos na PA, como também os princípios 
activos por eles responsáveis – nomeadamente, 
ao nível da inibição da ECA.29 No entanto, a 
evidência científica é escassa no que concerne 
aos seus efeitos adversos e interacções medica-
mentosas. Todos os ensaios clínicos incluídos 
nesta revisão demonstraram que o consumo de 
hibisco está associado a uma redução na PAS 
tendo sido, num deles, os resultados equiparados 
aos obtidos com o captopril.33

Na literatura, existem ainda duas revisões 
sistemáticas, realizadas com o objectivo de 
examinar a eficácia e segurança do hibisco no 
tratamento da HTA. Na primeira, Wahabi et al 
(2009)40 incluiu quatro estudos, três dos quais 
anteriormente descritos27,33,35 e um de Haji 

Faraji et al. (1999)41 que foi excluído da pre-
sente revisão por não preencher os critérios de 
inclusão (vide Tabela 3). Tendo sido promissores 
os resultados obtidos no estudo de Herrera-
Arellano et al. (2007), os restantes foram 
considerados pelos autores menos relevantes 
devido à sua fraca qualidade metodológica. 
A segunda revisão, publicada pela Cochrane31, 
revelou-se inconclusiva na medida em que não 
foram encontrados estudos que preenchessem os 
critérios de inclusão definidos pelos autores, no-
meadamente no que concerne ao tipo de estudos 
incluídos, id est, que comparassem o efeito do 
hibisco na HTA com placebo ou nenhum trata-
mento. Como se pode constatar na tabela 2, os 
dois estudos realizados por Herrera-Arellano et 
al.(2004, 2007)33,35 avaliaram o efeito do extracto 
de hibisco face à de dois inibidores da ECA 
(captopril e lisinopril) e Mozaffari-Khosravi 
et al. (2009)27 utilizou no grupo controlo o chá 
preto. Relativamente ao estudo de McKay et 
al. (2010)37, apesar de preencher os critérios de 
inclusão, não foi integrado na revisão pelo facto 
de, à data, apenas estar disponível sob a forma 
de resumo.

CONCLUSÃO
A recomendação do pirliteiro e do hibisco para 
o tratamento da HTA essencial em adultos ain-
da não é uma realidade suportada pela evidência 
científica existente. Como tal, a realização de 
estudos randomizados e controlados com maior 
rigor metodológico impõe-se, de modo a validar 
não só o uso destas plantas enquanto terapêu-
tica eficaz na HTA, como também segura, do 
ponto de vista dos efeitos adversos e interacções 
medicamentosas.
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DIA MUNDIAL DA HIPERTENSÃO
WORLD H YPERTENSION DAY

As comemorações do Dia Mundial da Hipertensão de 2013 tiveram nova-
mente um grande impacto, apesar de o S. Pedro não nos ter ajudado com um 
dia frio e com fortes aguaceiros, mas mesmo nessas circunstâncias menos 
favoráveis:

•	 nas cidades e Santa Mª Feira, Lisboa e Aveiro rastreámos cerca de 1 
milhar de pessoas e associámo-nos a diversas entidades (associações, 
unidades de saúde, autarquias, etc) por todo o país (de Sines a Faro, de 
Bragança a Santarém, de Ovar a Braga) bem como à AIPAN em 16 
concelhos do norte do país, em rastreios por eles efectuados a um elevado 
nº de pessoas (naturalmente de mais difícil quantificação) fornecendo 
panfletos e/ou emprestando  equipamentos de medição da pressão arte-
rial.

•	 presença nos meios de comunicação que incluiu um directo na RTP 
informação em prime time, com repetição em diversos blocos ao longo 
do dia de peças sobre a HTA, peça nas notícias das 13:00h e das 20:00h 
da RTP1 e da SIC, directo de cerca de 25 minutos na véspera no Porto 
Canal, bem como outras peças em canais de televisão de âmbito regional, 
directos e peças na Rádio Renascença e em emissoras regionais, referên-
cia na Lusa e em vários jornais nacionais e regionais.

•	 com uma aposta forte na sensibilização de crianças e adolescentes, 
diversos elementos da Direcção da SPH foram, durante a semana que 
precedeu o Dia Mundial da Hipertensão, a escolas de vários graus de 
ensino fazer múltiplas sessões de esclarecimento e aconselhamento de 
hábitos de vida saudáveis, naturalmente adaptadas às idades dos nossos 
interlocutores e que culminaram com sessões no próprio dia na “capital” 
das comemorações – Santa Mª Feira – complementadas com sessões 
de show cooking onde os jovens tiveram oportunidade de ver ao vivo e 
participar activamente na confecção de alimentos saudáveis, sem sal mas 
com paladar agradável como eles  puderam comprovar, tendo-lhes sido 
também fornecido um lanche saudável constituído por PãoVida e fruta.

•	 ainda neste âmbito e sabendo que os atletas de competição são frequente-
mente vistos como ídolos e exemplos a seguir pelos mais novos pudemos 
contar com a colaboração dos jogadores de futebol do Clube Desportivo 
Feirense que distribuíram autógrafos e ofereceram algumas dezenas de 
bolas autografadas às escolas da região de Santa Mª Feira, como forma 
de alertar os mais novos para necessidade e utilidade do exercício físico 
regular.

17 DE MAIO
DIA MUNDIAL DA HIPERTENSÃO

Para este sucesso contribuíram decisivamente o enorme empenhamento e contributo de várias pessoas e entidades a quem devo penhorada publicamente 
agradecer e enaltecer: a SERVIER Portugal por todo o apoio logístico na preparação e organização tal como a Câmara Municipal da Feira, particu-
larmente o seu pelouro da Educação, Cultura, Desportos e Juventude, a AIPAN fornecendo cerca de 200.000 PãesVida e colaborando nos rastreios e 
divulgação, a SONAE fornecendo a logística e alimentos bem como o chef para os show cookings, os jogadores de futebol do Clube Desportivo Feirense 
pela sua presença, para além obviamente dos profissionais que colaboraram voluntariamente nos rastreios e dos membros da Direcção mais directamente 
envolvidos nas comemorações.

Fernando Pinto
Presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão

th 
8 INTERNATIONAL MEETING ON 

8º CONGRESSO PORTUGUÊS DE

HIPERTENSÃO
e Risco Cardiovascular Global

and Global Cardiovascular R isk
HYPERTENSION

SOCIEDADE 
PORTUGUESA DE

HIPERTENSÃO
Portuguese Society of Hypertension

AGÊNCIA OFICIAL
Viagens Abreu S.A.
Av. dos Aliados, 207, 4000-067 Porto
Telf. :+351 222 043 570   Fax: +351 222 043 693    
E-mail: npinto.porto@abreu.pt

SECRETARIADO EXECUTIVO
Veranatura – Conference Organizers
R. Augusto Macedo, 12-D Escritório 2, 1600-503 Lisboa 
Telfs.: +351 217 120 778   Fax: +351 217 120 204   
E-mail: cidaliampacheco@veranatura.pt

www.sphta.org.pt

Dia HTA.indd   18 7/17/2013   7:47:15 PM





JULHO/AGOSTO 201320

CURSOS DE VERÃO 
SUMMER SCHOOL

SUMMER SCHOOL DA SOCIEDADE 
EUROPEIA DE HIPERTENSÃO 2013
2013 ESH HYPERTENSION 
SUMMER SCHOOL

Hypertension 
Summer 

School

21-27 September 2013, Porto, Portugal

2013

Course director: Dr. Fernando Pinto

SummerSchool.indd   20 7/15/2013   3:00:50 PM



JULHO/AGOSTO 2013 21

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Av. Visconde de Valmor, n.º 12, r/c dt.º A • 1000-291 Lisboa • Tel.: (+351) 21 796 00 97 • Fax: (+351) 21 796 00 98 • E-mail: geral@sphta.org.pt • NIF – 505798778 

 
 

 
 
 
  
 
 

ASSEMBLEIA GERAL  
 
Presidente 
Teresa Maria Rodrigues 
 
Vice-Presidente 
Paulo Pessanha 
 
Secretário 
Mafalda Santos 
 
DIRECÇÃO 
 
Presidente 
Fernando Pinto 
 
Presidente Eleito 
J. Mesquita Bastos 
 
Secretário-Geral 
Manuel Carvalho Rodrigues 
 
Secretários-Adjuntos 
Vítor Paixão Dias 
José Carlos Marinho 
Joana Campina 
 
Tesoureiro 
Luísa Moreira 
 
CONSELHO FISCAL 
 
Presidente 
Maria João Lima 
 
Vice-Presidente 
Pedro Guimarães Cunha 
 
Secretário 
Clarinda Neves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisboa, 08 de Abril de 2013 
Caro(a) Colega, 
 
Como provavelmente já é do seu conhecimento em 2013 o Summer School da 
Sociedade Europeia de Hipertensão (ESH)  é organizado pela Sociedade Portuguesa 
de Hipertensão (SPH) e vai decorrer no Hotel Soverde – Espinho de 21 a 27 de 
Setembro. Este curso que decorre em países diferentes cada ano é um evento 
once-in-a-lifetime pelo que só poderá ser frequentado uma vez. 

 
A seguir ao congresso anual esta é a reunião mais importante da ESH que suporta 
integralmente os custos referentes a acomodação e refeições de todos os inscritos 
(cerca de 60 de toda a Europa e de alguns países latino-americanos) tendo sido 
atribuídas a Portugal 6-8 vagas, por ser o país organizador.  
 
O curso destina-se a jovens candidatos (idealmente com menos de 40 anos) 
fortemente dedicados à hipertensão arterial, provenientes quer da investigação 
básica quer da prática clínica, estando a ser preparado um programa científico com 
palestrantes de reconhecido mérito nacionais e internacionais abrangendo 
múltiplos aspectos que vão das ciências básicas à clínica e terapêutica, passando 
pela genética e epidemiologia, sendo a língua oficial o inglês.   
 
As candidaturas portuguesas deverão ser formalizadas por email dirigido ao 
Director do ESH Summer School 2013, para o site da SPH (geral@sphta.org.pt) até 
ao dia 19 de Maio de 2013 (inclusive) acompanhadas de Curriculum Vitae resumido 
em inglês (máx. 3 págs. A4, escritas em Arial 12 a 1,5 espaço) onde devem ser 
incluídas as referências a trabalhos publicados e/ou apresentados na área da 
hipertensão e/ou risco cardiovascular, bem como os contactos tlm e email do 
candidato. Durante o mês de Junho a SPH informará, por email, os candidatos 
admitidos que deverão reconfirmar a sua presença. 
 
Os candidatos são convidados a participar activamente no programa apresentando 
os seus trabalhos (sessão oral/posters) para o que deverão enviar também resumo 
em inglês de trabalho que pretendam apresentar. 
 
Serão condições preferenciais de candidatura: 

1) ter participado numa das edições prévias do Summer School da SPH 
2) ser sócio da SPH 
3) qualidade do trabalho enviado para eventual apresentação 

 
 
Melhores cumprimentos, 
 
Fernando Pinto 
Presidente da SPH & Director do ESH Summer School 2013 
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Caro(a) Colega, 
 
A Sociedade Portuguesa de Hipertensão organiza a 10ª edição da sua 
“HYPERTENSION SUMMER SCHOOL” no Palace Hotel da Curia, de 26 a 29 
de Setembro de 2013. 
 
O Curso destina-se a médicos jovens, com interesse especial na clínica e na 
investigação da hipertensão arterial. As inscrições estão limitadas a um total de 20 e 
a língua oficial do curso é o Inglês. Neste curso serão abordados temas de genética, 
fisiologia, epidemiologia e farmacologia clínica. 
 
Ao melhor participante neste Curso, escolhido após avaliação efectuada no fim do 
mesmo, será concedida uma Bolsa de Estudo com a duração de três meses, para 
participar num projecto de investigação num Serviço de renome, no estrangeiro, na 
área da HTA. 
 
As candidaturas deverão ser formuladas até 24 de Maio, através do envio de carta, 
dirigida à Comissão Organizadora, para o e-mail: 
summerschool2013.sphta@gmail.com  
 
A Comissão Organizadora enviar-lhe-á, então, um formulário cujo preenchimento é 
indispensável para que a candidatura seja aceite. A este deverá ser anexado um CV 
limitado a uma página A4. Esta documentação deverá ser enviada para o e-mail 
citado até 31 de Maio de 2013. A organização comunicará até 15 de Junho, a todos 
os candidatos, a aceitação ou não da candidatura. 
 
Todo o candidato tem de ser fluente em Inglês e estar disponível para aceitar a Bolsa 
de Estudo no estrangeiro, caso venha a ser o laureado. 
 
A inscrição no Curso é gratuita. Todas as despesas do Curso e a Bolsa de Estudo são 
suportadas pela Sociedade Portuguesa de Hipertensão. 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
 
      
Dr. Fernando Pinto    Prof. Agostinho Monteiro 
(Presidente da SPH)                                       (Comissão Organizadora) 
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RESUMO: 28
HIPERTENSÃO ARTERIAL 
EM DOENTES COM ENFARTE 
AGUDO DO MIOCÁRDIO SEM 
ELEVAÇÃO DO SEGMENTO ST: 
MORBI-MORTALIDADE INTRA-
HOSPITALAR

André Correia, Ricardo C Rodrigues, M. 
Gomes Serrão, Hugo Café, Nuno Santos, Rui 
Oliveira, Susana Gomes, Paula Faria, Eva 
Pereira, António Freitas, Décio Pereira.
Hospital Nélio Mendonça, SESARAM EPE
Email: correia.ajc@gmail.com

INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arterial 
(HTA) é um factor de risco conhecido para 
doenças cardiovasculares, mas o impacto da 
sua presença na admissão de um episódio de 
enfarte agudo do miocárdio sem elevação do 
segmento ST (EAMSST) não é totalmente 
conhecido. Este trabalho pretende avaliar a 
prevalência de HTA e o seu impacto na mor-
bi-mortalidade intra-hospitalar no EAMSST.

MATERIAL E MÉTODOS: Estudo 
retrospectivo de 490 doentes (dts) consecuti-
vos, admitidos por EAM, entre Outubro de 
2009 e Outubro de 2012. Definiu-se HTA de 
acordo com os critérios da Sociedade Euro-
peia de Hipertensão e de Cardiologia: pressão 
arterial sistólica» 140 mmHg ou pressão 
arterial diastólica» 90 mmHg. Dividiu-se a 
amostra em 2 grupos: doentes com anteceden-
tes de HTA (Grupo H: n=361, 73.7%; 68.2% 
homens) e doentes sem antecedentes de HTA 
(grupo NH: n=129, 26.3%; 80.6% homens). 
Comparámo-los quanto ao objectivo primário 
composto (re-EAM não fatal, AVC e mortali-
dade total).

RESULTADOS: O grupo H apresen-
tou mais idade [H=70 (interq(iq)=17) vs 
NH=58 (iq)=21; p<0.01], índice de massa 
corporal [H=26.17 (iq=4.49) vs NH=27.54 
(iq=6.54); p<0.01], DM (H=39.3% vs 
NH=9.3%; p<0.01), dislipidémia (H=62.3% 
vs NH=32.6%; p<0.01), IRC (H=13.3% vs 
NH=3.1%; p<0.01). Tinha mais antecedentes 
de angina (H=39.9% vs NH=21.7%; p<0.01), 
EAM (H=29.4% vs NH=19.4%; p<0.05) e 
AVC (H=10.5% vs NH=3.9%; p<0.05). Sem 
alterações na classe Killip-Kimball na admis-
são e às 72h. O grupo H apresentou maior 
glicémia [H=142.5 (iq=106.3) vs NH=113 
(iq=51); p<0.01], creatinina [H=1.11 (iq=0.6) 
vs NH=0.95 (iq=0.35); p<0.01], BNP [H=301 

(iq=707) vs NH=173 (iq=443); p<0.05] e 
hemoglobina [H=13.8 (iq=2.4) vs NH=14.8 
(iq=2.1); p<0.01]. O grupo H foi menos 
submetido a estratégia invasiva (H=78.4% 
vs NH=86.8%; p<0.05) e apresentou me-
nos doença isolada de 1 vaso (H=62.1% vs 
NH=37.9%; p<0.05). Sem diferenças no 
objectivo primário composto (H=5.0% vs 
NH=6.2%; p=ns). 

CONCLUSÕES: A prevalência de 
HTA não se associou a um aumento da 
morbi-mortalidade no EAMSST. No entanto, 
confirmou-se a existência de uma associação 
entre a HTA e outros factores de risco cardio-
vasculares.

RESUMO: 29
ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE O 
CONTROLO DA TENSÃO ARTE-
RIAL E A ADESÃO À MEDICAÇÃO 
ANTI-HIPERTENSORA NUMA 
POPULAÇÃO PORTUGUESA 
HIPERTENSA

J. Silva, M. Morgado, A. Almeida
Faculdade Ciências da Saúde, Universidade da 
Beira Interior, Covilhã, Portugal
Email: moitalta_js@hotmail.com

INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial 
(HTA) é uma das principais causas de 
morbilidade e mortalidade em todo o mundo. 
Apesar da disponibilidade no mercado 
farmacêutico de medicamentos anti-hiper-
tensores eficazes e seguros, apenas cerca de 
1/3 dos doentes adultos hipertensos têm a sua 
tensão arterial (TA) controlada. A não adesão 
à medicação é um dos principais factores para 
a falta de controlo da TA. Pretende-se avaliar 
epidemiologicamente a relação existente entre 
o controlo da TA e a adesão à medicação 
anti-hipertensora numa população portuguesa 
hipertensa. 

MATERIAL E MÉTODOS: Foi reali-
zado um estudo observacional transversal em 
doentes adultos (≥ 18 anos) com diagnóstico 
de HTA, acompanhados durante, pelo menos, 
6 meses na consulta de HTA / dislipidémia do 
Centro Hospitalar Cova da Beira. O estudo 
decorreu de Março a Novembro de 2012. Foi 
realizada uma entrevista estruturada com a 
finalidade de recolher dados sobre característi-
cas sócio-demográficas, adesão à medicação 

anti-hipertensora e conhecimento de valores 
de TA alvo. Informação clínica mais detalhada 
foi obtida através dos processos clínicos.

RESULTADOS: Um total de 101 doentes 
hipertensos foram incluídos no estudo, os 
quais satisfizeram os critérios de inclusão 
e deram o seu consentimento informado. 
Destes doentes, 48% tinham a TA controlada 
de acordo com os critérios definidos pela 
Sociedade Europeia de Hipertensão. A taxa 
de adesão à medicação anti-hipertensora foi 
de 42%. Os doentes com a TA controlada 
apresentavam uma taxa de adesão à medica-
ção significativamente mais elevada quando 
comparados com os doentes com a TA não 
controlada (56% vs 28%, P = 0,004). A diabe-
tes (OR = 20,7), a adesão à terapêutica (OR = 
3,3), o sedentarismo (OR = 3,2) e o índice de 
massa corporal (IMC) (OR = 1,1) foram as 
covariáveis estudadas que influenciaram sig-
nificativamente o controlo da TA. As seguintes 
variáveis independentes não influenciaram 
significativamente o controlo da TA: idade, 
sexo, escolaridade, estado civil, situação laboral 
e ocorrência efeitos adversos à medicação. 
Além disso, observou-se que, das covariáveis 
estudadas, o conhecimento dos valores alvo da 
TA influencia significativamente a adesão à 
terapêutica anti-hipertensora (OR = 4,8).

CONCLUSÕES: Uma taxa significativa 
de doentes hipertensos prescritos com anti-
hipertensores não apresenta a sua TA contro-
lada. Qualquer intervenção que tenha como 
objectivo melhorar o controlo da TA deve ter 
em vista o aumento da adesão à terapêutica 
farmacológica antihipertensora e da actividade 
física e a diminuição do IMC.
 

RESUMO: 30
CARACTERIZAÇÃO DA HIPER-
TENSÃO ARTERIAL NA UNI-
DADE DE SAÚDE FAMILIAR DE 
RONFE

Vânia Gomes, Manuel Ferreira, Ana Menezes, 
Vitor Sousa, António Miguelote
Email: vaniagomes84@gmail.com

RESUMO :
A hipertensão arterial (HTA) é um dos mais 
importantes factores de risco cardiovascula-
res modificáveis. Este facto, associado à sua 
elevada prevalência, torna urgente a criação 
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de novas estratégias de controlo que passam 
obrigatoriamente pela melhor compreensão 
da doença. Neste sentido, foi feita uma análise 
da população hipertensa da Unidade de Saúde 
Familiar (USF) de Ronfe (Guimarães) em 
relação às características da HTA e suas com-
plicações, terapêutica em curso, e factores de 
risco associados.
Foi realizado um estudo retrospectivo de uma 
amostra não randomizada, composta pelos 
utentes hipertensos seguidos na USF de Ronfe 
no ano de 2010 (n=1778). A recolha de dados 
foi realizada pela consulta dos dados incluídos 
na ficha do doente hipertenso no programa 
informático do SAM*. 
A prevalência estimada de HTA foi de 
12,13%. Verificou-se que a HTA era mais 
prevalente em mulheres (56,6%), e numa idade 
compreendida entre os 46 e 85 anos (90,2%). 
A duração média de diagnóstico da HTA era 
de 8,6 anos. Na amostra, 99,4% dos doentes 
encontravam-se medicados com terapêutica 
hipotensora. A maioria estava medicada com 
dois fármacos ou mais (75,3%). O excesso 
de peso e a obesidade estavam presentes em 
45,2% e 42,3% dos hipertensos, respectiva-
mente, e 91,3% das mulheres e 79,1% dos 
homens apresentavam aumento do perímetro 
abdominal. Os valores do colesterol LDL 
estavam elevados em 10,6%. A prevalência 
de dislipidemia foi de 41,1% e a de diabetes 
27,4%. A complicação da HTA encontrada 
mais frequentemente foi o acidente vascular 
cerebral / acidente isquémico transitório, 
seguida pelas complicações cardíacas. Metade 
dos doentes apresentava redução nos valores 
da taxa de filtração glomerular. 
Este estudo atestou que a HTA se encontra 
frequentemente associada a outros factores 
de risco metabólicos, que juntos, potenciam 
exponencialmente o risco cardiovascular. A 
correcta caracterização e compreensão dos de-
terminantes relacionados com a HTA de uma 
determinada população são fundamentais para 
o correcto controlo desta patologia crónica e a 
sua prevenção.

RESUMO: 31
HIPERTENSÃO ARTERIAL RE-
SISTENTE – DESNERVAÇÃO 
SIMPÁTICA RENAL COMO MO-
DALIDADE TERAPÊUTICA

Marta Barbedo, Nuno Pereira, Pedro Gil, 
Manuela Sequeira, Ana Cristina Carneiro, Vi-
tor Paixão Dias

Centro Hospital Gaia/Epinho EPE
Email: marta_barbedo@hotmail.com

RESUMO :
A Hipertensão Arterial (HTA) Resistente 
define-se como HTA não controlada apesar de 
estratégias apropriadas não farmacológicas e 
farmacológicas (3 ou mais fármacos incluindo 
diurético). Em casos refratários, está indicada a 
realização da técnica de desnervação simpática 
renal. O procedimento consiste na cateteriza-
ção das artérias renais e aplicação de energia 
de radiofrequência para ablação da atividade 
simpática renal aferente e eferente, implicada 
na fisiopatologia da HTA.
Os autores apresentam um caso clínico 
duma doente do sexo feminino, 33 anos, com 
HTA grau 3 (ESH/ESC) diagnosticada aos 
14 anos de idade. Do estudo realizado para 
despiste de causas secundárias concluiu-se 
por HTA essencial (excluídas Doença Renal 
Parenquimatosa, HTA Renovascular, Feocro-
mocitoma, Hiperaldosteronismo, Síndrome 
de Cushing, Sindrome de Apneia de Sono, 
Coartação da Aorta, Hipertiroidismo, Hiper-
paratiroidismo). A avaliação da repercussão 
ao nível dos órgãos alvo revelou atingimento 
cerebrovascular (TAC cerebral com sequelas 
de lesões isquémicas), cardíaco (ECG com 
critérios de hipertrofia ventricular esquerda, 
Ecocardiograma com hipertrofia ventricular 
esquerda e perturbação do relaxamento), renal 
(microalbuminúria 79,7mg/24h) e retiniano 
(retinopatia grau 1). Associadamente à HTA, 
apresentava dislipidemia, obesidade, hábi-
tos tabágicos e história familiar de eventos 
cardiovasculares em idade precoce tratando-se 
portanto de quadro de muito elevado risco 
vascular global. Foi submetida a medidas 
agressivas farmacológicas e não farmacológicas 
para controlo dos fatores de risco vascular. 
MAPA (anti-hipertensores: telmisartan 80mg, 
hidroclorotiazida 25mg, lercanidipina 20mg, 
nebivolol 5mg, aliscireno 300mg, rilmenidina 
1mg, nitrato TD 10mg, furosemida 40mg, 
espironolactona 25mg): valores de pressão 
arterial marcadamente acima do normal 
durante todo o período de monitorização 
(médio: 170/110mmHg), perfil não dipper, 
cargas hipertensivas de 100%. Internamento 
com confirmação de adesão terapêutica. 
Submetida a Procedimento de Ablação da 
Atividade Simpática Renal. Repetiu MAPA 4 
meses após o procedimento (igual terapêutica): 
sobreponível. Semanas após, foi internada por 
AVC isquémico no território da artéria cere-
bral média esquerda resultando em sequelas de 

parésia facial direita e hemiparesia direita grau 
4; manteve HTA resistente.
A HTA representa o fator de risco vascular 
mais importante para a ocorrência de doença 
vascular cerebral (AVC), doença coronária 
e insuficiência cardíaca. Em Portugal esta 
relação assume particular relevância, uma vez 
que a prevalência de HTA ultrapassa os 40% 
e o AVC ocupa o lugar de principal causa de 
morte. O controlo tensional assume assim um 
papel primordial na redução da morbi-morta-
lidade. A HTA resistente constitui um desafio 
(e angústia) para o clínico pelo confronto com 
o inexplicável e incontrolável.
 

RESUMO: 32
UMA CAUSA RARA DE HTA

Paula Freitas, Susana Pereira
USF Ara de Trajano
Email: paulatfreitas@gmail.com

INTRODUÇÃO: O feocromocitoma é 
um tumor produtor de catecolaminas com ori-
gem nas células cromafins da glândula supra-
renal, sendo responsável por cerca de 0,2% dos 
casos de hipertensão secundária. Apenas 10% 
dos casos de pacientes com feocromocitoma 
têm história familiar, mas a penetrância é 
variável. A tríade clássica de sintomas engloba 
cefaleias esporádicas, hipersudorese, taquicar-
dia em associação com hipertensão arterial. 
Em 5-10% dos casos pode ser maligno e 
a distinção é feita apenas pela presença de 
invasão local e metastização à distância, uma 
vez que histologicamente e bioquimicamente 
são idênticos.

DESCRIÇÃO DO CASO: Doente do 
sexo masculino, 29 anos, antecedentes pessoais 
irrelevantes, com antecedentes familiares 
de feocromocitoma bilateral benigno (pai). 
Recorreu ao Médico de Família com queixas 
de cefaleias esporádicas, hipersudorese, taqui-
cardia e trémulo fino das mãos, perda ponderal 
de cerca de 10 Kg com cerca de 6 meses de 
evolução, e hipertensão arterial. Realizou 
TAC torácico e abdominal que mostrou massa 
mediastínica posterior paravertebral (D9, 
D10 e D11) e massa retroperitoneal centrada 
na glândula supra renal esquerda. O estudo 
analítico da urina 24H revelou um aumento 
de catecolaminas, ácido homovanílico, ácido 
vanilmandélico e de metanefrina. A cintigrafia 
com MIBG apresentou fixação do radiofár-
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maco na supra-renal esquerda compatível com 
feocromocitoma. O ecocardiograma apre-
sentava depressão severa da função sistólica 
global do VE (FEVE 26%). A biópsia da 
massa mediastínica foi compatível com um 
Neuroblastoma. Realizou supra-renalectomia 
bilateral com excisão do feocromocitoma. 
Cerca de 1 ano depois detetaram o apareci-
mento de metástase hepática que ditou mais 
um internamento e intervenção cirúrgica para 
a sua remoção. Mantém seguimento na C. 
externa de Endocrinologia, Cirurgia Geral e 
de Sarcomas. Após o tratamento, observou-se 
a regressão dos sintomas. Atualmente está a 
efetuar Quimioterapia para o neuroblastoma.

CONCLUSÃO:  As causas de hipertensão 
secundária embora raras, assumem grande im-
portância por serem potencialmente curáveis 
se detetadas precocemente. A monitorização 
destes doentes é fundamental para a deteção 
precoce de recidivas e em particular pelo 
potencial maligno da neoplasia.

 
RESUMO: 37
MISSÃO IMPOSSIVEL...

Svetlana Ilina, João Estêvão, Rodica Agapii, 
Helena Rita, Luísa Arez, Patricia Branco, 
Pedro Gonçalves
CHBA, Portimão
Email: svetraposo@hotmail.com

RESUMO :
Apresenta-se um caso clínico de um homem 
de 51 anos. Antecedentes: ex-fumador, ex-
consumidor de álcool, obesidade mórbida 
(IMC 42,8). HTA conhecida desde 2007 
aquando de internamento por descolamento 
de retina em contexto de crise hipertensiva e 
suspeita de AVC isquémico; outros interna-
mentos: 2008 por HTA de difícil controle e 
paroxismo de FA, convertida com Amioda-
rona; 2010 por AVC isquémico cerebeloso e 
talâmico dt. , 2011 por Encefalopatia Hiper-
tensiva sintomática (234/126 mmHg). Ante-
cedentes familiares: Obesidade e HTA.
O estudo na consulta HTA revelou: HTA 
resistente (valores habituais 180-240/130-
170mmHg) com Cardiopatia hipertensiva/
disfunção diastólica doVE, Nefropatia hiper-
tensiva com Ins. renal ligeira, SAOS moderado 
e Disfunção pulmonar restritiva a fazer CPAP 
noturno, Hiperuricémia, Hipercolesterolémia, 
HBP. 

Estudo analítico - despiste de HTA 2ª,tendo 
os valores de Aldosterona, Renina e Cortisol 
séricos, Catecolaminas , Metanefrinas e Corti-
sol urinários normais; função tiroideia normal; 
ACTG normal, com supressão na prova com 
Metilprednisolona. Lesão de órgão alvo: BNP 
805; Dep. de Creatinina 57 ml/24 h e Pro-
teinuria 0,25 g/24 h. Outros factores de risco: 
Acido úrico 7,5 mg/dl; Colesterol total 216/
HDL 70/LDL 131/TRG 83mg/dl. HgA1C-
N; Ionograma, PCR, VS normais, Estudo de 
Trombofilias sem alt.
ECG: RS, sinais de sobrecarga do VE
EcoCG: AE dilatada, hipertrofia do VE, 
PSAP 38 mmHg, boa FSG
AngioTC torácica: Aorta sem alt. calcificação 
das coronárias, Cardiomegalia c/discreto der-
rame pericárdico e pleural bilateral
AngioTC das artérias renais: suspeita de este-
nose das artérias renais. Consulta de Cirurgia 
vascular em (Dez 2010), com indicação de 
vigilância e tratamento médico.
Submetido a vários esquemas de tratamento 
sem sucesso e com aparente aderência , em 
2011 a fazer 5 Antihipertensores : Telmisar-
tan 80 mg em associação com HCT 25 mg, 
Nifedipina LP 60 mg, Metoprolol 100 mg, 
Espironolactona 100, alfa-Metildopa 250 
mg 3x/dia, mantendo PA 180-190/130-140 
mmHg. Outra medicação: Atorvastatina 40 
mg, Amiodarona 200 mg, Tansulozina 0.4 mg, 
AAS 100 mg.
Proposto ( Julho 2012) e aceite para Desnerva-
ção renal (Nov 2012). O procedimento correu 
bem, apesar da marcada obesidade e de valores 
“híper” resistentes de HTA (200 de sistólica 
mesmo anestesiado). A doença aterosclerótica 
das artérias renais descrita no Angio-TC era 
menos importante na angiografia invasiva. Foi 
utilizado um novo sistema de Desnervação 
renal mais útil nas artérias de grande calibre 
(como as do doente). 1 mês depois: assin-
tomático, com PA 180/130 mmHg…

CONCLUSÃO: Apesar de existirem vários 
grupos de Antihipertensores e possibilidade 
de utilização de novas técnicas cirúrgicas, por 
vezes o resultado é menor do que esperado. 
Mas,controlando os factores de risco, estilo 
de vida e mantendo boa adesão à terapêutica, 
esperamos conseguir resultados optimizados 
para cada doente, para poder diminuir o risco 
de complicações. A normalização da PA neste 
doente parece … Missão impossível. 

RESUMO: 38
ESTUDO DA PREVALÊNCIA DE 

HTA NOS DOENTES COM AVC 
NUMA ENFERMARIA DE ME-
DICINA

Raquel Moreira da Cruz, Tatiana Rodrigues, 
Margarida Cruz, Gorete Jesus, Miguel Capão 
Filipe
Centro Hospitalar do Baixo Vouga
Email: mrmrmc@hotmail.com

INTRODUÇÃO: A doença cerebrovascu-
lar é actualmente a principal causa de morte e 
de incapacidade a nível mundial. O principal 
factor de risco modificável é a hipertensão ar-
terial (HTA), principalmente a tensão arterial 
sistólica (TAS). O risco de acidente vascular 
cerebral (AVC) aumenta 25% com a elevação 
de cada 10mmHg na TAS e com tensão arte-
rial diastólica (TAD) acima de 110mmHg.

MATERIAL E MÉTODOS: Os 
autores fizeram uma revisão retrospectiva das 
Notas de Alta de 223 doentes internados por 
doença cerebrovascular, no sector II do Serviço 
de Medicina Interna do Centro Hospitalar do 
Baixo Vouga, no período compreendido entre 
Janeiro de 2010 e Outubro de 2012, inclusive, 
no sentido de estabelecer uma relação entre 
AVC e HTA.

RESULTADOS: A média de idades dos 
223 doentes foi de 81 anos e 59.6% eram do 
sexo feminino. 74.4% tinham HTA conhecida 
e 12.1% apresentavam HTA não conhecida, 
ou seja 86.5% dos doentes com AVC eram 
hipertensos. Dos doentes com HTA 54.8% 
não tinham valores tensionais controlados na 
altura do AVC. Do total de doentes, 80.3% 
tiveram AVC isquémico, e destes 87.7% 
estavam hipertensos aquando do AVC, sendo 
que apenas 76% tinham conhecimento de 
apresentarem historial de HTA. Apenas 54.4% 
dos doentes com AVC isquémico e HTA 
tinham os valores tensionais controlados. 2.2% 
dos AVC isquémicos tiveram transformação 
hemorrágica, sendo que estes doentes eram 
hipertensos e apenas 60% tinham valores ten-
sionais controlados. 7.6% dos doentes tiveram 
AVC hemorrágico, estando este relacionado 
com HTA em 82,3% . Apenas 33.3% destes 
doentes apresentavam valores de TA controla-
dos. Os AIT ocorreram em 9.9% dos doen-
tes e destes 73.2% eram hipertensos, tendo 
43.8% valores de tensão arterial controlada. 
Dos doentes com HTA conhecida 87,3% 
estavam medicados, e 34,5% destes estavam 
medicados com 3 ou mais classes de fármacos 
anti-hipertensores. A faixa etária com mais 
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eventos cerebrovasculares foi aquela com 
idades compreendidas entre os 80 – 89 anos 
(47.1%), seguida dos 70 – 79 anos (35%). Em 
todas as faixas etárias houve um predomínio 
do AVC isquémico. Cerca de 81.6% dos 
doentes apresentavam outros factores de risco 
para desenvolverem eventos cerebrovasculares 
(Dislipidemia (54.1%), Diabetes Mellitus tipo 
2 (37%), Fibrilhação Auricular (42.5%), Obe-
sidade (13.8%) e Neoplasias (7.2%)). 

CONCLUSÕES: A análise dos resultados 
revela que os eventos cerebrovasculares estão 
fortemente relacionados com HTA, princi-
palmente quando não se encontra controlada. 
Ressalta-se uma percentagem significativa de 
doentes hipertensos sem HTA diagnosticada. 
O AVC isquémico é o evento mais prevalente 
nos doentes estudados, em todas as faixas 
etárias, ocorrendo todas as transformações 
hemorrágicas em doentes hipertensos. Salien-
ta-se ainda a elevada prevalência de outros 
factores de risco modificáveis, nomeadamente 
Diabetes Mellitus tipo 2, Fibrilhação auricular 
e Dislipidemia.

RESUMO: 39
OBSTRUÇÃO DO TRACTO 
URINÁRIO PARANEOPLÁSICA 
COMO CAUSA DE CRISE 
HIPERTENSIVA NO SERVIÇO 
DE URGÊNCIA

Juliana Silva, Sofia Mendes, Teresa Rodrigues
Hospital de Santarém
Email: juliana.silva.mortagua@gmail.com

RESUMO :
A obstrução do tracto urinário é um problema 
comum. A obstrução do fluxo urinário pode 
ser aguda ou crónica, parcial ou completa, 
unilateral ou bilateral e pode ocorrer em qual-
quer local do tracto urinário. As causas para 
este tipo de patologia variam com a idade do 
doente. Em adultos as causas mais prevalentes 
são a hipertrofia prostática, cálculos ou pato-
logia tumoral, nomeadamente carcinoma da 
próstata, neoplasia pélvica ou retroperitoneal. 
As manifestações clínicas da obstrução do 
tracto urinário variam de acordo com o local 
de obstrução, o grau de obstrução e com o 
tempo de instalação. Dor lombar, insuficiência 
renal, acidose tubular renal distal e hipertensão 
arterial fazem parte dos sinais e sintomas deste 
tipo de patologia.       
Os autores descrevem 2 casos de duas doentes, 

sem antecedentes patológicos relevantes, que 
recorreram ao serviço de urgência por primeiro 
episódio de elevação da pressão arterial e 
diminuição do débito urinário. Doente 1: 
mulher de 65 anos, queixa de diminuição 
progressiva do débito urinário com aproxima-
damente 1 semana de evolução, PA 170/75 
mmHg, creatinina 3,4 mg/dL e ureia 176mg/
dL. Ecografia renal:” … moderada hidrone-
frose bilateral; sem evidência de litíase renal 
bilateralmente…”; Colocação de stent duplo 
J à esquerda e nefrostomia à direita pela Uro-
logia, com restauração da diurese. Doente 2: 
mulher de 87 anos, queixas de diminuição do 
débito urinário com 48 horas de evolução, PA 
165/90 mmHg, creatinina 2,7 mg/dL e ureia 
154 mg/dL. Ecografia renal: “ … uretero-
hidronefrose bilateral ligeira, por compressão 
extrínseca secundária a volumosa massa retro-
peritoneal, sem sinais de cálculos renais…”; 
Colocação de stents bilateralmente e algalia-
ção pela Urologia, com restauração de diurese. 
Ambas as doentes foram internadas no serviço 
de Medicina para investigação e orientação. 
Doente 1: diagnosticou-se Adenocarcinoma 
do Piloro com metastização ovárica bilateral 
(Tumor de Krukenberg). Doente 2: diagnos-
ticou-se Linfoma não-Hodgkin B difuso de 
grandes células retro-peritoneal. O diagnóstico 
rápido da obstrução do tracto urinário, qual-
quer que seja a etiologia, é muito importante, 
já que na maioria dos casos é passiva de ser 
corrigida e o atraso do tratamento pode levar 
a lesão renal irreversível, com perda de função 
renal.  As compressões ureterais extrínsecas, 
por patologia neoplásica pélvica ou retroperi-
toneal, podem levar a insuficiência renal pós 
renal. A primeira manifestação clínica deste 
tipo de patologia pode ser a hipertensão arte-
rial. Nos casos de obstrução do tracto urinário 
bilateral, a secreção de renina é usualmente 
normal; nesses casos, a insuficiência renal, 
tipicamente leva a uma expansão de volume. A 
elevação da pressão arterial é volume-mediada 
e resolve-se com a restauração da diurese que 
se segue à correcção da obstrução.  A procura 
do serviço de urgência por elevação da pressão 
arterial é muito comum. É preciso estar atento, 
uma vez que a etiologia desta queixa, muitas 
vezes não é benigna. 
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A HIPERTENSÃO NOS CUIDA-
DOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS, 
ONDE ESTAMOS?

Célia Silva, Carlos Pedro Mendes, Ana 
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Almeida
USF Famílias, USF Salvador Machado
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INTRODUÇÃO: A hipertensão arte-
rial (HTA) é um fator de risco cardiovascu-
lar (RCV) cuja concomitância com outros 
fatores de risco aumenta consideravelmente 
o RCV global. Objetivos: estudar a popula-
ção de hipertensos de 2 Unidades de Saúde 
Familiar(USF) caracterizando os doentes vi-
giados em consulta de seguimento; identificar 
fatores de RCV associados e complicações da 
HTA; avaliar a terapêutica anti-hipertensora e 
controlo tensional; calcular o RCV pelo Score 
e avaliar a adequação da prescrição antidislipi-
démica.

MATERIAL E MÉTODOS: De 4246 
hipertensos obteve-se uma amostra aleatória 
sistemática, sem reposição, de 532 indivíduos. 
Estudo observacional, transversal, descri-
tivo com componente analítica. Local: USF 
Famílias e USF Salvador Machado (ACES 
Entre Douro e Vouga I e II), ARS Norte. 
População: Hipertensos com idade ≥18 anos, 
inscritos nas 2 USFs em Junho de 2011. 
Variáveis estudadas: sexo, idade, Índice de 
Massa Corporal(IMC), Pressão arterial(PA), 
Colesterol total, Colesterol-LDL, Colesterol-
HDL, fatores de RCV (diabetes, tabagismo, 
obesidade, dislipidémia), lesão de órgãos alvo, 
doenças clínicas associadas à HTA e terapêu-
tica anti-hipertensora e antidislipidémica.

RESULTADOS: Foram estudados 435 
indivíduos, após aplicados os critérios de 
exclusão, 58.16% do sexo feminino, com idade 
média de 66.31 anos e duração média do 
diagnóstico de HTA de 8.65 anos. Quanto 
aos fatores de RCV 27.36% apresentavam 
diabetes, 60.23% dislipidémia, 76,78% 
excesso de peso ou obesidade, 6.90% fuma-
dores. Nas patologias associadas à HTA: 22 
doentes com acidente vascular cerebral, 19 
com insuficiência cardíaca e 11 com enfarte 
agudo do miocárdio. Analisando o respetivo 
RCV, no global 31.49% dos doentes tinham 
C-LDL dentro dos níveis recomendados. 
A média de valores de TA de cada doente 
mostrou que 46,21% apresenta valores 
dentro do recomendado, 40,23% apresenta 
HTA sistólica, 11,03% HTA sistodiastólica 
e 2,53% HTA diastólica. Na medicação 
anti-hipertensora os Diuréticos são a classe 
farmacológica mais utilizada(59.77%), se-
guidos dos ARA(49.65%) e IECA(36.78%) 
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Em monoterapia, os IECA são os mais 
utilizados(8.05%). A associação dupla mais 
frequente é Diurético+IECA(20.46%), 
sendo a medicação mais prescrita, se-
guida de Diurético+ARA(19.08%). 
A terapêutica tripla mais utilizada é 
ARA+Diurético+ACC(4.83%). Na terapêutica 
anti-dislipidémica 45.74% dos doentes faziam 
uma estatina e 8.28% outro antidislipidémico. 
 
CONCLUSÕES: A maioria não apre-
sentava a PA controlada(53,79%) nem o 
C-LDL(68,51%). Existe um predomínio 
de HTA sistólica e a associação dupla é a 
terapêutica anti-hipertensora preferida. Este 
estudo permitiu aumentar o conhecimento so-
bre os doentes seguidos em consulta de HTA 
e concluir que ainda há um longo caminho a 
percorrer, implementando medidas preventivas 
e terapêuticas direcionadas, tendo em vista a 
redução do RCV. A principal limitação do es-
tudo foi a colheita de um número reduzido de 
medições de TA, retirando alguma reproduti-
bilidade aos resultados obtidos.
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QUAL O VALOR PREDITIVO DA 
MONITORIZAÇÃO 
AMBULATÓRIA DA PRESSÃO 
ARTERIAL DAS 24 HORAS PARA 
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VERSUS HIPERTENSÃO 
REFRATÁRIA?
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RESUMO :
Pouco é conhecido sobre  as diferenças do 
valor preditivo da Monitorização Ambulatória 
da Pressão Arterial das 24 horas (MAPA) 
comparativamente na Hipertensão Essencial 
(HE) e na Hipertensão Refrataria. Os autores 
propuseram-se a fazer essa análise numa 

população referenciada para MAPA.

MATERIAIS E MÉTODOS: Anali-
saram-se num estudo retrospectivo 1276 
Hipertensos, 677 do sexo feminino (53,4%), 
IMC  27,3, ± 4,6, dos quais 12% Diabéticos. 
Num follow up de 7,8 ± 3,3 anos registaram- 
se 160 eventos cardiovasculares (CV), 25 dos 
quais em Hipertensos Refratários.

RESULTADOS: Quando se comparou 
pela análise t- student, os HR versus os 
HNR observou-se que era significativamente 
superior nos HR a idade, IMC, Pressão Arte-
rial Casual, ácido Úrico, PAS 24, PAS dia, 
PP 24h, PP dia, PP noite, PAS levantar.  O 
grupo dos HR tinha uma maior prevalência 
significativa de Diabéticos tipo 2.  X 2 37,2 p 
< 0.00 Contrariamente observaram-se valores 
significativamente mais elevados nos HNR 
relativamente à PAD casual, FC casual,  HDL, 
PAD 24h, PAD dia, PAD noite, FC 24 h, FC 
dia, FC noite, PAD levantar e FC levantar.  
Quando se analisou as curvas de sobrevivência 
de Kaplan Myer livre de eventos verificou-se 
que os HR têm uma menor sobrevida com-
parativamente aos HNR. Log Rank 29.9 
p < 0,000.

CONCLUSÃO: A sobrevida nos doentes 
HR é significativamente pior comparativa-
mente aos HNR.  Quando se compara o valor 
preditivo da MAPA na HR versus HNR os 
valores arteriais sistólicos e a Pressão de Pulso 
são significativamente superiores nos HR e 
curiosamente são os valores diastólicos  e a 
Frequência cardíaca significativamente mais 
elevados nos HNR.
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MONITORIZAÇÃO DO 
RISCO CARDIOVASCULAR 
DE UMA POPULAÇÃO COM 
HIPERTENSÃO RESISTENTE E 
INVESTIGAÇÃO CLÍNICA DE 
NOVO SENSOR DE FIBRA ÓTICA 
PARA AVALIAR  A PRESSÃO CEN-
TRAL
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5- Hospital Infante D. Pedro, Centro Hospita-
lar do Baixo Vouga
Email : catia.leitao@ua.pt

RESUMO 
O pulso arterial central resulta da combinação 
entre a onda gerada pelo ventrículo esquerdo 
durante a sístole e a sua reflecção. Este 
fenómeno pode ser quantificado pelo Índice 
de Aumentação, que por sua vez depende 
maioritariamente da velocidade de onda de 
pulso, idade e locais de reflexão de onda. O 
aumento da pressão arterial central é um co-
nhecido fator de aumento de sobrecarga sob o 
ventrículo esquerdo assim como da diminuição 
da perfusão coronária. 
O gold-standard para aquisição da onda de 
pulso central é o equipamento SphygmoCor® 
baseado em tonometria eletromecânica. Os 
sistemas atuais apresentam grandes dificul-
dades na aquisição da onda diretamente na 
artéria carótida, sendo normalmente aplicados 
na artéria radial e desta inferem a onda de 
pulso central pela aplicação de funções de 
transferência.
Este trabalho contempla o desenvolvimento 
de uma tecnologia alternativa para aquisição 
na onda de pulso arterial na carótida, usando 
sensores de fibra ótica que serão investigados 
clinicamente em comparação com o Sphyg-
moCor®. Outro objetivo é a avaliação do risco 
cardiovascular total de uma população com 
hipertensão resistente, de forma a determinar 
o impacto dos índices de rigidez arterial retira-
dos no MAPA e da análise da onda de pulso 
central como preditores de eventos cardiovas-
culares nesta população. 
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