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EDI TORIAL

Neste número em que retomamos as 
act iv idades  após fér ias , apresentam-
se vár ios  ar t igos  que demonstram a 

progressão na qual idade da 
act iv idade médica desenvolv ida em 

  .lagutroP
Colegas  de vár ias  Unidades  de Saúde 

Famil iar  de V i la  Nova de Gaia  t ra-
zem-nos um trabalho de grande valor 
na caracter ização da população desse 
Concelho. Representando um univer-

so fundamentalmente urbano, l igei -
ramente acima dos 60 mil  utentes , 

tomando como base  a  hiper tensão ar-
ter ia l  (com uma prevalência  um pouco 

abaixo da refer ida nos  dois  estudos 
nacionais  já  efectuados)  anal i sa  os 

factores  de r i sco cardiovascular  (RC) 
com indiscut íve l  impacto epidemio-
lógico. Com r igor  vamos ficando a 

conhecer  melhor  os  nossos  doentes 
e  adequar  a  nossa  inter venção, per-
mit indo continuar  na senda de cor-

recção or ientada do RC que tão bons 
resultados tem vindo a  dar  na úl t ima 

década como já  ficou demonstrado. O 
impacto que o excesso ponderal  tem 
vindo a  assumir  no nosso país  é  um 
dos dados mais  actuais  deste  estudo 

e  que deve or ientar  as  pol í t icas  de 
saúde na promoção do exerc íc io  de 

componente dinâmica como um dos 
object ivos  pr incipais . 

No domínio da actual ização cons-
tante que nos é  exigida o ar t igo sobre 

“A epigenét ica  da pré-ec lampsia  e  o 
seu papel  nas  doenças  cardiovascula-

res  da mulher ” , do grupo coordenado 
pelo Prof. Manuel  Bicho do Labo-

ratór io  de Genét ica  da Faculdade de 
Medicina de Lisboa, faz  uma revisão 

metódica .
Como tema de reflexão e  com o in-

teresse  e  r igor  que todas  as  inter ven-
ções  do Prof. Massano Cardoso têm, 

quer  as  orais  mas par t icularmente as 
que comunica por  escr i to, o  ar t igo 

que publ icamos neste  número da 
nossa  Revista  aborda um aspecto pre-
mente nos  tempos que v ivemos. Pela 
e levada prevalência  da diabetes , que 

tem vindo a  aumentar  extraordinar ia-
mente no nosso País  e  pela  s i tuação 

sócio-económica que atravessamos, “A 
Sociologia  da Diabetes” (ar t igo que 

subt i tula  como “As des igualdades 
Socia is  e  o  Risco de Morte  por  Dia-

betes”)  são o espelho do raciocínio e 

exigência  pessoal  a  que nos  habituou. 
Três  vectores  neste  número da Revista 
de que atrás  só deixámos breves  t raços 

e  que se  podem resumir  em: trabalho de 
invest igação epidemiológica ; revisão e 
actual ização num tema impor tante da 

prát ica  de quem se  interessa  pelas  vár ias 
expressões  da doença hiper tensiva ; e  a 

reflexão sociológica  sobre des igualdades 
socia is  e  o  r i sco de morte  na comorbi-

l idade mais  agress iva  da hiper tensão: a 
diabetes . Um número cheio!

Para  terminar  não quero deixar  de 
subl inhar  a  re levância  dos  pequenos 
resumos que se  apresentam sobre as 

conferências  do nosso Congresso sobre 
a  “ Influência  da HTA ao níve l  cere -

bral ” para  todos os  que não puderam 
estar  presentes  (e  para  recordar  a  quem 

esteve) .

V ítor  Ramalhinho
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CARATERIZAÇÃO DE UMAPOPULAÇÃO 
ADULTA DE HIPERTENSOS EM UNIDADES DE SAÚDE 

FAMILIAR DO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA
CHARACTERIZATION OF A 
POPULATION OF HYPERTEN-
SIVE ADULT SUBJECTS IN FA-
MILIAR HEALTH CENTERS IN 
THE DISTRICT OF VILA NOVA DE 
GAIA

José Eduardo Oliveira1, Ana Cristina 
Moreira2, Ana Isabel Silva3, Joana Santos 4, 
Maria José Oliveira5, Sílvia Sacramento6

Médicos internos de Medicina Geral e Fami-
liar na: [1] USF Camélias, [2] UCSP Oliveira 
do Douro, [3] USF Nova Salus, [4] USF Arco 
do Prado, [5] USF Abel Salazar, [6] USF 
Canelas

RESUMO
Introdução: A Hipertensão Arterial (HTA) é 
um dos fatores de risco major para a ocorrência 
de doenças do foro cardiovascular, constituindo 
deste modo um dos fatores predisponentes em 
relação a doença coronária e acidente vascular 
cerebral.
Objetivos: Caraterizar a população adulta de 
hipertensos de 5 Unidades de Saúde Familiar 
(USF) do Concelho de Vila Nova de Gaia.
Metodologia: De uma população total de 61854 
inscritos nas USF (52,5% do género feminino), 
foram recolhidos, através do programa MIM@
UF®, o número de utentes adultos com HTA 
como problema ativo, bem como a existência de 
comorbilidades como Dislipidemia, Obesi-
dade, Tabagismo e Diabetes Mellitus, no mês 
de Julho de 2011. Foi também obtida a última 
avaliação de Pressão Arterial e Índice de Massa 
Corporal. Para a análise estatística foi utilizado 
o programa SPSS for Windows®, assegurando 
compatibilidade com a versão 16.
Resultados: Registou-se uma percentagem de 
17,8% utentes com HTA (54,9% do género 
feminino). A média das idades dos hipertensos 
foi de 65 anos, com um desvio padrão de 13 
anos, com valores mínimo de 18 e máximo de 
104 anos. Dos indivíduos com HTA 55,2% 
estavam controlados segundo os registos efe-
tuados. As comorbilidades mais frequentemente 
encontradas foram o Excesso Ponderal (80,7%) 
e a Dislipidemia (46,2%).

Conclusão: Os resultados revelam uma pre-
valência de hipertensão arterial de 17,9%, 
inferior a outros estudos nacionais como o PAP 
e o VALSIM (em que a prevalência de HTA 
obtida para a região norte, foi de 37,8% e 41,2% 
respetivamente), estando controlados aproxima-
damente metade dos utentes vigiados nas USF 
em questão. Este fato justifica uma carateriza-
ção mais detalhada para melhorar os esquemas 
terapêuticos, passando pelo reforço das medidas 
higieno-dietéticas e melhoria da adesão às 
terapêuticas; e intervenção nas comorbilidades 
deste grupo de risco, de modo a se poder agir 
de uma forma mais eficiente na terapêutica/
prevenção desta população.

PALAVRAS-CHAVE 
Hipertensão arterial, prevalência, controlo.

INTRODUÇÃO
As doenças cardiovasculares são a principal 
causa de morte no País, no contexto de uma 
elevada prevalência e insuficiente controlo 
de Hipertensão Arterial (HTA), sendo que é 
igualmente importante sistematizar a pre-
sença de outras comorbilidades e Fatores de 
Risco Cardio-Vascular (CV), que contribuem 
para o aumento da morbimortalidade por 
doença aterosclerótica e para uma diminuição 
da esperança média de vida1. De acordo com 
os resultados preliminares do estudo epide-
miológico PRECISE, 82% dos hipertensos 
portugueses têm 3 ou mais fatores modificáveis 
de risco CV, incluindo Diabetes Mellitus (DM), 
encontrando-se com risco CV global elevado2. 
A Dislipidemia, DM, Pré-Obesidade/Obesi-
dade, muito frequentemente agregados à HTA, 
preenchendo ou não critérios de síndrome 
metabólica, aumentam o risco CV global do 
doente hipertenso, mesmo com valores de PA 
de 140/90 mmHg3.
O Programa Nacional de Prevenção e Con-
trolo das Doenças Cardiovasculares refere que 
deve ser um objetivo base melhorar a vigilância 
epidemiológica1. Assim, será possível saber que 
rumo determinada doença está a tomar num 
dado local, de modo a se poderem implemen-
tar medidas adaptadas à comunidade, sendo 
um complemento importante senão fulcral às 

políticas de cuidados de saúde. Propusemo-nos, 
deste modo, realizar a caraterização da popula-
ção de hipertensos adultos de cinco Unidades 
de Saúde Familiar (USF) do Concelho de Vila 
Nova de Gaia.

MATERIAL E MÉTODOS
Este trabalho consistiu numa análise observa-
cional, descritiva, retrospetiva, transversal, tendo 
como base a população total de hipertensos 
inscritos em cinco USF do concelho mencio-
nado. Os dados obtidos são relativos ao mês de 
Julho de 2011.
Consideraram-se como Hipertensos os doentes, 
com idade igual ou superior a 20 anos, clas-
sificados com Hipertensão sem complicações 
(K86) ou Hipertensão com complicações (K87), 
segundo a Classificação Internacional de Cui-
dados Primários – 2ª Edição (ICPC-2) e com, 
pelo menos, uma avaliação de Pressão Arterial 
(PA) na USF.
Os dados foram recolhidos a partir do sistema 
de informação MIM@UF®, o qual foi con-
sultado no mês de Setembro de 2011. Foram 
analisados outros parâmetros como: género, 
idade, valores do último registo de PA, Índice 
de Massa Corporal (IMC) e comorbilidades.
Em relação ao controlo tensional foi definido 
como doente “Controlado” aquele que apre-
sentava uma avaliação da PA sistólica inferior 
a 140 mmHg e diastólica inferior a 90 mmHg, 
e como “Não Controlado” quando igual ou 
superior a um destes valores. A categorização 
do perfil tensional coaduna-se com as normas 
mais recentes da DGS4 nesse sentido, sendo 
que para efeitos de reprodução gráfica “Hiper-
tensão Grau 2” engloba os graus 2 e 3 de HTA. 
O IMC foi definido de acordo com 3 catego-
rias baseadas na classificação da Organização 
Mundial de Saúde, salientando o foco na Pré-
Obesidade e Obesidade: para um IMC inferior 
a 25 Kg/m2 – “Normal/baixo”, entre 25 e 30 
Kg/m2 – “Pré-Obesidade”, e igual ou superior 
a 30 Kg/m2 – “Obesidade”. Entende-se por 
Excesso Ponderal um IMC igual ou superior a 
25 Kg/m2.
As comorbilidades pesquisadas incluíram a 
Diabetes [foram agregadas a Diabetes insulino-
dependente (T89) e não insulino-dependente 
(T90), por constatação de um viés de registo 
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notório, tendo em conta as prevalências previstas 
para ambas], Alteração do metabolismo dos 
lípidos (T93) e o Abuso do Tabaco (P17).
Os dados foram tratados estatisticamente uti-
lizando o Statistics Package for the Social Sciences 
(SPSS® 19.0, sendo apresentados sob a forma de 
média com desvio padrão (DP), percentagem ou 
número de casos. 

RESULTADOS
A população dos utentes inscritos nas USF 

(Figura 1.A), tem como faixa etária predomi-
nante os 35-39 anos de idade, sendo a pirâmide 
etária semelhante à nacional, ou seja, com 
envelhecimento populacional e menor relação de 
masculinidade5.
A subpopulação em estudo (Figura 1.B) 
consistiu em 11050 utentes hipertensos do 
total de 61854 utentes inscritos nas USF, o que 
corresponde a uma percentagem de 17,9%. Da 
população em estudo, 45,1 % era do género 
feminino. 

A média de idades foi de 65 ± 13 anos, com um 
mínimo de 18 e um máximo de 104 anos. O 
escalão etário predominante é o dos 60 aos 64 
anos em ambos os géneros.
Na figura 2.A tem-se a prevalência de HTA 
para cada escalão etário definido, sendo inferior 
a 1 % aos 20-29 anos, com um incremento regu-
lar até atingir um pico aos 60-69 e 70-79 anos 
de perto de 60%. A diminuição da prevalência 
a partir desta faixa poderá ser devida à mencio-
nada diminuição da esperança média de vida, 

Figura 1 [A] Pirâmide etária da população total de inscritos nas USF; [B] Pirâmide etária da população total de hipertensos nas USF.

 

(%) 

Faixa etária (anos) A B 
Figura 2 [A] Evolução da prevalência de HTA com a idade; [B] Evolução do controlo tensional com a idade.
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tratamento estatístico. Por conseguinte, não se 
puderam considerar os valores-alvo definidos 
para diabéticos ou com insuficiência renal, à luz 
das normas de orientação clínica atuais6.
De igual modo, não houve possibilidade de 
recolher a terapêutica efetuada por indivíduo.

Comparação de estudos
A nível Nacional, segundo uma subanálise do 
estudo Valsim7, a prevalência de HTA ajustada 
ao género, idade e dimensão das regiões foi de 
42,62%, numa amostra de pessoas de idade 
adulta. No estudo AMALIA8 o valor corrigido 
da prevalência foi de 54,8%, para uma amostra 
de inquiridos com idade igual ou superior a 40 
anos. Convém referir que usaram metodologias 
diferentes, respetivamente medições de PA nos 
cuidados primários, e inquéritos na comunidade 
ajustados para valores preditivos obtidos em 
estudo piloto.
A taxa obtida para a região norte, segundo o 
estudo PAP9, é de 37,8%, no estudo VALSIM7, 
de 41,62 %. Na população do nosso estudo, foi 
encontrada uma percentagem de utentes com 
HTA inferior à registada nos estudos supracita-
dos, sendo esta de 17,9%. Nestes, a percentagem 
de HTA controlada aumentou com a idade, 

 

A 

Figura 3 [A] Classificação ICPC-2 da HTA segundo os escalões etários; [B] Percentagem de hipertensos com complicações, de acordo com as comorbilidades Dislipidemia, 
Diabetes e Abuso do Tabaco.

embora haja para os últimos escalões etários um 
número muito inferior de utentes ([90-99] anos 
com n=136, [100-109] anos com n=2). 
Na figura 2.B pode-se observar a evolução do 
controlo tensional com a idade, sendo relativa-
mente estável com o evoluir da idade, sendo que 
no geral não se observa uma tendência explícita. 
Quanto ao controlo da PA, 45,8% dos hiperten-
sos não se encontravam controlados. 
Em relação à classificação do ICPC-2 da Hiper-
tensão, 14,1% estavam tipificados como “com 
Complicações”; a evolução com a idade (Figura 
3.A) permitiu observar um aumento desde 
5% nos escalões etários que compreendem os 
[20 – 49] anos, até cerca de 25% nas faixas mais 
avançadas.
Relativamente às comorbilidades analisadas 
(Figura 3.B), dos indivíduos hipertensos com 
“Alteração do metabolismo dos lípidos”, 16% 
eram Hipertensos com complicações; em relação 
aos hipertensos diabéticos o valor foi de 17%, e 
11% dos hipertensos fumadores apresentavam 
Hipertensão com complicações. 
Subdividindo o gráfico nas diferentes categorias 
da HTA, temos que 44,2% são classificados 
como PA normal-alta, 34,4% HTA grau 1 e 
11,4% HTA grau 2. Em relação à evolução 

com a idade (Figura 4), não transparece uma 
alteração significativa ao longo das diferentes 
categorias, sendo que os valores não revelam 
nenhuma tendência.
No que diz respeito às comorbilidades analisa-
das (Tabela 1), do total de hipertensos em es-
tudo, 81% apresentavam Excesso Ponderal, 47% 
“Alteração do metabolismo dos Lípidos”, 28% 
Diabetes mellitus, e 10% “Abuso do Tabaco”.
Quanto ao IMC, objetivou-se que 41,6% têm 
“Excesso de Peso” e 39,1% “Obesidade”. No que 
toca à evolução com a idade (Figura 5), nota-se 
um aumento da pré-obesidade, desde os 20% 
nos mais jovens até aos 40%% nos escalões etári-
os mais avançados e, paralelamente, deparamo-
nos com um decréscimo da obesidade, desde os 
50% até aos 20.

DISCUSSÃO
Limitações do estudo
Em relação às limitações observadas no estudo, 
é possível apontar o registo não sistemático das 
variáveis pelos profissionais; o não controlo das 
condições de medição da PA e IMC; a nível 
das comorbilidades foram obtidos os totais, 
não permitindo o cruzamento de dados para 
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Figura 4 Classificação do grau de HTA segundo os escalões etários

Figura 5 Classificação do IMC da população hipertensa segundo os escalões etários
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Tabela 1 Percentagem das comorbilidades analisadas 
na população de hipertensos

 
Frequência de comorbilidades 

(% face ao total)

Excesso Ponderal 81

Dislipidemia 47

Diabetes 28

Tabagismo 10

sendo que no nosso estudo foi dos 0,1%, aos 
18-22 anos, até aos 61%, nos doentes com 78-82 
anos. No estudo PAP9 a percentagem de HTA 
controlada foi de 11,2% no global da amostra 
estudada, sendo que 28,9% dos que estavam 
em tratamento estavam controlados. No nosso 
estudo a percentagem de Hipertensos contro-
lados foi de 54,2%; no nosso estudo os utentes 
não foram classificados em relação à realização 
ou não de medicação; no entanto, é de apontar 
o valor encontrado de doentes hipertensos 
controlados, superior aos de estudos nacionais 
na área.
Em relação às comorbilidades mais frequente-
mente encontradas: em Portugal, a prevalência 
de pessoas com Excesso Ponderal é de 58,6% 
10, sendo que este valor foi de 81% na popu-
lação hipertensa estudada. No estudo PAP9, a 
prevalência de hipertensão nos obesos foi de 
71,2%, só a título de salientar a associação já 
sobejamente conhecida entre as duas condições. 
A Dislipidemia tem sido descrita como 
presente em 65% dos hipertensos11; no nosso 
estudo a prevalência de alteração do metabo-
lismo dos lípidos foi de 47%. Em relação à 
Diabetes, a prevalência na literatura é cerca de 
16% dos hipertensos11. Na população estudada 
a prevalência de Diabetes foi de 28%.

Discussão/Conclusão
Neste estudo a HTA constitui de fato um 
problema importante nas USF analisadas, e 
está frequentemente associada a outras comor-
bilidades, de forma muito frequente a Excesso 
Ponderal e Dislipidemia, e frequente a Dia-
betes, pelo que devemos ter uma abordagem 
integrada no tratamento e prevenção precoces 
deste problema.
Grande parte dos hábitos prejudiciais para a 

saúde são adquiridos durante a adolescência e 
início da idade adulta1, pelo que se considera 
que um dos principais investimentos a efetuar 
desde cedo na vida dos nossos utentes é a pre-
venção da Hipertensão Arterial.
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ABSTRACT
The purpose of this review is to highlight trends 
resultant of the studies and practical relevance of 
new aspects of Epigenetics of preeclampsia and its 
role in future cardiovascular diseases. A review 
was performed using the PubMed database, with a 
range from 1995 until 2001. According to the 
literature, there are some evidences that pre-
eclampsia increases the risk and furthermore a risk 
of future cardiovascular disease of morbidity and 
mortality in pregnant women. Studies have also 
shown that the interaction between endothelial 
dysfunction and oxidative stress drug results in a 
pregnancy cumulative a future vascular with im-
pact on the development of cardiovascular disease, 
in postmenopausal. Some research highlight the 
important role of epigenetic factors in the function 
and development of the placenta and  disfunction 
that leads and the development of preeclampsia 
and other related disorders such as intrauterine 
growth restriction (IUGR) and small size for ges-
tational age babies (SGA). Thus was born the need 
for further investigation in human placentas.

KEYWORDS: Epigenetics, Preeclampsia, 
Cardiovascular diseases, Endothelial disfunction, 
Oxidative stress, Diet, Placenta

RESUMO
O objectivo desta revisão é salientar as tendên-
cias resultantes do estudo e aplicação prática de 
novos aspectos da Epigenética da pré-eclampsia 
e o seu papel nas doenças cardiovasculares 
futuras. Uma revisão da literatura foi realizada 
utilizando a base de dados PubMed, com um 

prazo que vai de 1995 até 2011.
De acordo com dados citados existem algumas 
evidências de que a pré-eclampsia, para além de 
aumentar a morbilidade e mortalidade durante 
a gravidez também aumenta o risco de doen-
ças cardiovasculares futuras. Também estudos 
efectuados demonstraram que a interacção 
entre a disfunção endotelial e o stresse oxidativo 
durante a gravidez resulta em lesões vasculares 
cumulativas, com impacto no desenvolvimento 
de doença cardiovascular futura, principalmente 
na pós-menopausa.
Algumas investigações salientam o papel 
preponderante dos factores epigenéticos no 
funcionamento e desenvolvimento da placenta 
assim como o facto de esta estar envolvida no 
desenvolvimento da pré-eclampsia e situações 
patológicas com ela relacionadas tais como o 
atraso do crescimento intrauterino (ACIU) e 
os recém nascidos leves para a idade gestacional 
(LIGS). De todos estes estudos iniciais nasce 
a necessidade de investigações mais profundas 
sobre o desenvolvimento placentar humano.

INTRODUÇÃO
A Epigenética é definida como o estudo das 
alterações no fenótipo ou expressão dos genes 
causadas por outros mecanismos que não sejam 
as resultantes da variação das sequências do 
DNA [1].
A Epigenética tem vindo a desenvolver-se 
muito rapidamente nos últimos anos. Sabe-se 
que mecanismos epigenéticos têm um papel 
preponderante no funcionamento e desenvolvi-
mento da placenta. Desta forma, pensa-se que 
haja um contributo seu para a susceptibilidade 
genética associada à pré-eclampsia [2].
Cada vez mais é sugerido que os factores am-
bientais podem implicar o desenvolvimento fetal 
e sua disfunção no aparecimento de doenças 
crónicas tão bem conhecidas como a diabetes, 
cancro, obesidade, doença aterosclerótica e 
hipertensão arterial e não só [3]. Assim sendo, 
a pré-eclampsia cada vez mais deverá ser enten-
dida como sendo de origem multifactorial e não 
só apenas multigénica [4].
Actualmente, considera-se cada vez mais que a 
pré-eclampsia é uma síndrome materno-fetal 
com vários factores predisponentes tanto gené-
ticos como ambientais, que convergem entre 

si para uma “situação final” com características 
semelhantes [5].

PRÉ-ECLAMPSIA E DISFUNÇÃO 
ENDOTELIAL
As “Doenças hipertensivas da grávida” (HDP), 
nomeadamente a pré-eclampsia e a eclampsia, 
são a maior causa de morte materna do mundo” 
[6]. Em Portugal a sua frequência é de 6% de 
todas as gravidezes [7].
O termo pré-eclampsia refere-se à ocorrência 
de hipertensão (>140/90 mmHg) e proteinúria 
depois da vigésima semana de gestação em 
mulheres previamente normotensas e não 
proteinúricas” [8]. A sua pré-disposição está 
relacionada nas mulheres multíparas, a um 
acompanhamento ginecológico e obstétrico 
deficiente, à história familiar, à obesidade, e à 
presença de diabetes, hipertensão e doença renal 
pré-existentes [9]. Assim sendo a pré-eclampsia 
possui muitos factores de risco comuns às doen-
ças cardiovasculares (independente do género) 
tais como a insulino-resistência, defeitos na co-
agulação, resposta inflamatória aumentada, con-
tribuindo o stresse oxidante (que desempenha 
um papel importante na aterosclerose) para a 
disfunção das células endoteliais que revestem 
os vasos sanguíneos [10]. Este factor também 
está relacionado com a perfusão placentária 
diminuída na pré-eclampsia e com a deficiente 
resposta materna através desta disfunção endo-
telial e de lesões vasculares [10]. Relativamente 
à disfunção endotelial estudos demonstraram a 
existência de defeitos específicos na resistência 
do endotélio de mulheres com pré-eclampsia, 
apresentando igualmente uma vasodilatação 
significativamente menor comparativamente a 
mulheres com perfusão uterina normal [9]. 

EPIGENÉTICA, PROGRAMAÇÃO FETAL E 
DOENÇA CARDIOVASCULAR DO ADULTO
Considera-se a existência de uma forte associa-
ção entre complicações feto maternais da gravi-
dez, em particular ainda o atraso do crescimento 
intrauterino (ACIU) e a pré-eclampsia com a 
doença cardiovascular futura da mãe. Assim, 
também nos últimos anos, surgiu igualmente o 
conceito da programação fetal no determinismo 
de um mais elevado risco futuro dos fetos nas-
cidos de gestações com aquelas situações para a 
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hipertensão e aterosclerose na idade adulta [10].  
Na modificação epigenética estão envolvidos 
mecanismos vários, tais como: a metilação 
do DNAa, regulação por iRNAs (RNAs de 
interferência) e a modificação póstraducional 
por acetilação das histonas, podendo estes 
mecanismos epigenéticos estar relacionados com 
patogénese da pré-eclampsia e com o atraso do 
crescimento intrauterino (ACIU) [11].  
Os factores ambientais (exposição a metais, 
disruptores endócrinos) podem interferir no de-
senvolvimento da placenta e na sua epigenética 
originando consequências para a mãe e para o 
feto relativamente ao aumento da sua suscepti-
bilidade para o aparecimento das doenças acima 
descritas, em particular de doenças cardiovascu-
lares, nas suas vidas futuras [2]. Existem assim 
fortes evidências sugerindo que mulheres com 
história de gestações pré-eclampticas têm maior 
risco de hipertensão crónica na vida adulta [12]. 
A Epigenética descreve modificações funcionais 
de genes que não são resultantes da modificação 
da sequência dos seus nucleótidos, (mutações) 
e em certas fases de desenvolvimento (embrião, 
recém nascido) as doenças poderão estar  asso-
ciadas a uma reprogramação epigenética [13]. 
Deste modo, a perda de “imprinting” genómico 
tem sido associada ao desenvolvimento de inú-
meras doenças nomeadamente a pré-eclampsia 
e o atraso do crescimento intrauterino (ACIU) 
[11]. Estudos epidemiológicos demonstraram 
que indivíduos pequenos à nascença têm um ris-
co aumentado na vida adulta para várias doenças 
tais como a obesidade, a síndrome metabólica, a 
diabetes tipo 2, a doença coronária, o enfarte e 
ainda a osteoporose [11]. Portanto pensa-se que 
os factores epigenéticos estão de facto envolvi-
dos no desenvolvimento da pré-eclampsia e 
consecutivamente no desenvolvimento futuro de 
doenças cardiovasculares e com elas relacionadas 
na mulher e nos fetos [14]. 
Os progressos actuais dos conhecimentos sobre 
a epigenética da pré-eclampsia e os estudos 
já realizados indicam que diferentes variantes 
genéticas em diferentes populações nas mesmas 
doenças tomem lugar em pontos distintos con-
vergindo como já foi referido para uma “situação 
comum” [15].

EPIGENÉTICA E INTERVENÇÃO 
NUTRICIONAL
Sabe-se que a dieta tem um papel muito impor-
tante e participa na metilação por via externa, 
que é a alimentação, e da via interna ou seja 
através da síntese, de novo de dadores de grupos 
protocolo, sendo que uma dieta deficiente ou 
excessiva pode interferir neste processo [11]. 
A disponibilidade dos folatos é um co-factor 

muito importante no metabolismo inter-
mediário onde são os principais doadores de um 
grupo metilo. É encontrado nos alimentos sob a 
forma de 5-metil-tetrahidrofolato (THF) pre-
dominantemente e sob a forma de ácido fólico 
(a sua forma sintética) após suplementação 
[11]. As suas principais fontes alimentares são 
vegetais de folhas verdes, feijão cozido, e cereais 
enriquecidos [16].
Além do ácido fólico também as vitaminas B2 
(riboflavina), B6 (piridoxina), B12 (cobalamina) 
são essenciais para uma via metabólica com 
funcionamento adequado de remetilação da 
homocisteína [17], segundo a via metabólica 
apresentada (Fig. 1).
Estudos realizados com suplementação em ácido 
fólico e vitamina B6 a pacientes com história 
prévia de pré-eclampsia, síndroma HELLP 
grave e hiperhomocisteinémia demonstraram 
que, apesar de metade das pacientes terem 
desenvolvido pré-eclampsia, o resultado foi mais 
evidente do que sem a suplementação. Porém 
noutro estudo realizado, os níveis de vitamina 
B12 e ácido fólico não foram significativamente 
diferentes na pré-eclampsia e nos grupos con-
trole [16].
A metilação do DNA ao nível das citosinas 
pode ser afectada por alterações no aporte de 
folato. Níveis baixos de folato na gravidez estão 
associados a parto prematuro e a um deficiente 
crescimento placentário [18] (Fig. 1). Por outro 

Figura 1. GSH glutationo, DNA Ácido desoxiribonucleico

lado, níveis elevados de homocisteína estão as-
sociados a pré-eclampsia [19].
A eficácia da suplementação durante a gravi-
dez em ácido fólico, na sua forma sintética, na 
prevenção de defeitos do tubo neural foi alvo de 
imensos estudos e está hoje comprovada [11]. 
Porém, ainda não existem estudos que compro-
vem efectivamente uma relação directa entre a 
ingestão de folato e a redução das complicações 
na gravidez [11].
Por outro lado, uma alimentação rica em gor-
dura durante a gravidez pode aumentar o risco 
de cancro da glândula mamária na descendência 
[11]. Por sua vez, se for rica em ácidos gordos 
ómega 3 parece reverter a hiperleptinémia e a 
hipertensão arterial [20]. Do mesmo modo uma 
alimentação rica em sacarose aumenta o risco de 
diabetes tipo 2 no futuro [21].

CONCLUSÃO
Estudos sobre a epigenética da pré-eclampsia 
estão em curso e são de início recente. 
Mulheres com pré-eclampsia têm um maior 
risco para doenças cardiovasculares (DCV), e 
outras após a sua gravidez e mais tardiamente 
nas suas vidas, em particular na pós-menopausa 
e uma maior mortalidade em comparação com 
gravidezes normotensas. Existem evidências de 
uma marcada disfunção endotelial em mulhe-
res com pré-eclampsia. O stresse oxidante, 
devido à geração de formas reactivas de oxigénio 
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também contribui para a disfunção endotelial, 
tanto na pré-eclampsia como na aterosclerose. 
Um possível mecanismo para partilha na pré-
eclampsia de factores de risco comuns com a 
obesidade, diabetes mellitus e doença renal é 
que a pré-eclampsia pode induzir alterações 
vasculares, metabólicas a longo prazo que como 
já referido podem aumentar o risco global de 
doença cardiovascular futura. Será muito impor-
tante reconhecer que mulheres com história de 
pré-eclampsia têm maior risco de desenvolver 
hipertensão crónica e doenças cardiovasculares 
mais tardiamente nas suas vidas e que, indepen-
dentemente do mecanismo, necessitam de uma 
boa monitorização, avaliação e aconselhamento 
adequado para a prevenção do seu aparecimento. 
Deverão ser elucidadas e consciencializadas 
as pacientes para o facto de não ser somente a 
predisposição genética a ser tida em considera-
ção mas também todo um conjunto de factores 
nomeadamente ambientais (por ex: alimentação, 
estilo de vida) que como se sabe influenciam a 
expressão dos genes de um modo epigenético 
conduzindo ao desenvolvimento de doenças 
crónicas bem conhecidas como a obesidade, 
diabetes, doenças cardiovasculares, cancro, etc. 
Assim é de salientar o importante papel da dieta 
antes, durante e após a gravidez e de que modo 
esta vai actuar na prevenção daquelas situações e 
por alterar os factores de risco modificáveis em 
particular as vitaminas ácido fólico, B2, B6, B12 
que podem influenciar a metilação/desmetilação 
dos genes. Assim a epigenética da pré-eclampsia 
é ainda um vasto campo de investigação em rá-
pida expansão que merece toda a nossa atenção. 

AGRADECIMENTOS
Os Autores dedicam este artigo à memória de 
um dos seus co autores, Cláudia Marinho, PhD. 
Agradecem também o apoio da FCT através do 
projecto plurianual do CCUL. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Russo VEA, Martienssen RA, Riggs 
AD. Epigenetic Mechanisms of Gene 
Regulation. Woodbury: 1996 Cold 
Spring Harbor Laboratory Press. 

2. Ewka C.M. N., Aafke P.A., John 
C.M. D., and Johannes L.H. E. 
Epigenetics and the placenta. Human 
Reproduction Update, 2011; 17 (3) 
397-417.

3. Jirtle RL, Skinner MK. Envi-
ronmental epigenomics and disease 
susceptibility. Nat Rev Genet 2007; 8: 
253-262.

4. Oudejans C.B.M., Van Dijk M. 
Placental Gene Expression and Pre-
eclampsia. Placenta 29, Suple A, Tro-
phoblast Research, 2008; 22: S78-S82.

5. Robertsª J. M. and Lain K. Y. Recent 
Insights into the Pathogenesis of Pre-
eclampsia. Placenta 2002; 23: 359-372.

6. Maternal Health and Safe Mother-
hood Programme Division of Family 
Health, WHO Geneva 2005 (http://
whqlibdoc.who.int/hq/1992/WHO_
MCH_MSM_92.3.pdf ).

7. Póvoa A.M., Costa F., Rodrigues 
T., Patrício B., Cardoso F. Prevalence 
of hypertension during pregnancy in 
Portugal. Hypertension in Pregnancy 
2008; 27: 279-284.

8. Conrad KP, Lindheimer MD: Renal 
and cardiovascular alterations. In: 
Chesley’s Hypertensive Disorders in 
Pregnancy, 2nd Ed. edited by Lind-
heimer MD, Roberts JM, Cunningham 
FG, Stamford, CT, Appleton & Lange, 
1999; 263-326.

9. Davison J. M., Homuth V., Jeyabalan 
Arun, Conrad K.P., Karumanchi S. A., 
Quaggin S., Dechend R., and Luft F. 
C. New Aspects in the Pathophysiol-
ogy of Preeclampsia. J Am Soc Nephrol 
2004; 15: 2440-2448.

10. Rodie V. A., Freeman D. J., Sattar 
N., Greer I. A. Pre- eclampsia and 
cardiovascular disease: metabolic syn-
drome of pregnancy? Atherosclerosis 
2004; 175: 189-202 5.

11. Pozharny Y., Lambertini .L., Clunie 
Garfield, Ferrara Lauren and Lee Men-
Jean, Epigenetics in Women’s Health 
Care. Mount Sinai Journal of Medicine 
2010; 77: 225-235.

12. Craici I., Wagner S., and Garovic 
V. D. Preeclampsia and future cardio-
vascular risk: formal risk factor or failed 
stress test? Ther Adv Cardiovasc Dis. 

2008; 2 (4): 249-259.

13. Reik W, Dean W, Walter J. Epi-
genetic reprogramming in mammalian 
development. Science 2001; 293: 1089-
1093.

14. Wang JX, Knottnerus AM, Schuit 
G, et al. Surgically obtained sperm, 
and risk of gestational hypertension 
and pre-eclampsia. Lancet 2002; 359: 
673-674.

15. Oudejans C. B. M., Van Dijk M., 
Oosterkamp M., Lachmeijer A., Blan-
kenstein M.. A. Genetics of preeclamp-
sia: paradigm shifts. Hum Genet 2007; 
120: 607-612.

16. Subar AF, Block G, James LD. 
Folate intake and food sources in the 
US population. Am J Clin Nutr 1989; 
50: 508-16.

17. Acılmıs Y. G., Dikensoy E., Kutlar 
A. I., Balat O., Cebesoy F. B., Ozturk 
E., Cicek H., Pence S.. Homocysteine, 
folic acid and vitamin B12 levels in 
maternal and umbilical cord plasma 
and homocysteine levels in placenta in 
pregnant women with pre-eclampsia. J. 
Obstet. Gynaecol. Res. 2011 January; 
37; 1: 45-50.

18. Scholl TO, Johnson WG. Folic acid: 
influence on the outcome of pregnancy. 
Am J Clin Nutr 2000; 71: 1295S-
1303S.

19. Dekker GA, de Vries JI, Doelitzsch 
PM, et al. Underlying disorders associ-
ated with severe early-onset preeclamp-
sia. Am J Obstet Gynecol 1995; 173: 
1042-1048.

20. Wyrwoll CS, Mark PJ, Mori TA, 
et al. Prevention of programmed 
hyperleptinemia and hypertension by 
postnatal dietary omega-3 fatty acids. 
Endocrinology 2006; 147: 599-606.

21. Dabelea D, Hanson RL, Lindsay 
RS, et al. Intrauterine exposure to dia-
betes conveys risks for type 2 diabetes 
and obesity: a study of discordant sib-
ships. Diabetes 2000; 49: 2208-2211.

ArtigoRevisão.indd   14 9/30/2013   12:25:08 PM



SETEMBRO/OUTUBRO 201316

ARTIGO DE OPINIÃO
OPINION ARTICLE

SOCIOLOGIA DA DIABETES
(AS DESIGUALDADES SOCIAIS E O RISCO DE MORTE POR DIABETES)

Salvador Massano Cardoso

Professor Catedrático de Epidemiologia e 
Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina 
de Coimbra

Falar dos aspetos médicos sociais da diabetes é 
um desafio interessante porque obriga a analisar 
a vida, a sua evolução, a nossa adaptação, a 
criação da cultura, o despertar das civilizações, a 
organização social e económica e prever o que é 
que irá ocorrer no futuro.
Todos temos as nossas memórias e, por vezes, 
fazemos algum esforço para tentar saber qual ou 
quais as lembranças mais antigas. Não deixa de 
ser curioso que apesar de não serem as mais an-
tigas, na parte que me toca, a grande maioria das 
minhas memórias estão aureoladas de dor, de 
sofrimento, de doença, coisas incompreensíveis 
para uma criança indefesa. 
Doenças? Sofrimento? Recordo que me metiam 
medo e estava sempre desejoso de as ver pelas 
costas.
Muitos anos depois dei-me a refletir sobre a 
razão de ser da doença, tendo concluído que é 
um atributo da vida, faz parte da vida e ante-
cedeu a nossa existência. Há um determinismo 
patológico graças ao qual a vida se foi desenvol-
vendo e evoluindo para formas superiores. Afi-
nal, a diabetes, tal como muitas outras doenças 
que nos atormentam furiosamente, causando 
ansiedade e dor, fazem parte da existência. 
É aliciante tentar entrar no ramo da medicina 
darwiniana, e, a esse propósito, não restam 
quaisquer dúvidas sobre o seu papel na adapta-
ção às circunstâncias ambientais. Não es-
quecer a máxima de que todas as espécies foram 
programadas para viverem na penúria e não na 
abundância, coisa que o homem transformou, 
graças à sua inteligência, e que lhe permitiu 
fugir, sobretudo para a grande maioria de nós, 
do espectro e do arquétipo da fome.
Não é a primeira vez que falo dos aspetos 
médico sociais da diabetes. Fui rever alguns dos 
meus textos onde dissertei ideias e reflexões 
a este propósito. Atrevo-me a reproduzi-las 
porque encerram em si algumas explicações para 
a existência desta doença, as razões do seu incre-
mento e quais os impactos na saúde individual e 
no bem-estar coletivo, assim como as principais 
implicações económicas, sociais e políticas.
Talvez seja uma redundância falar a propósito 

das condições sociais na génese, evolução e 
prevenção da doença, porque é já sabido, desde 
há vários anos, que os mais pobres e os mais 
ignorantes adoecem e morrem mais. Uma 
verdade tão velha como o mundo, quase poderia 
antecipar as minhas conclusões, ou mesmo 
terminar aqui, dizendo que os mais pobres, os 
mais carenciados, os mais iletrados, os menos 
cultos sofrem mais de diabetes e morrem cedo. 
De qualquer forma, penso que é aconselhável 
criar alguma polémica, mas apenas o suficiente 
para conseguirmos tentar dar a volta a esta tão 
gravosa situação. Penso que algumas ideias 
que irei expor possam ser consideradas como 
novas perspetivas no combate e na prevenção 
de um dos maiores flagelos sociais que atingiu 
a humanidade nos dias de hoje. Podemos saber 
muito, mas mesmo muito sobre a diabetes, os 
senhores mais do que eu, porque não sou espe-
cialista nesta área, e, no entanto, não consegui-
mos pôr em prática os nossos conhecimentos. Se 
tivéssemos conseguido, teríamos, não resolvido o 
problema da diabetes, como é óbvio - e nem sei 
se será muito conveniente tal desiderato -, mas, 
pelo menos, controlado a maleita de tal forma 
que, hoje, no mundo ocidental, poderia estar 
acantonada a uma pequena expressão com a 
maioria dos doentes perfeitamente equilibrados 
e a viver uma existência sem grandes sobres-
saltos. Mas porque é que isso não acontece? Às 
tantas deve ser por falta de ideias. 
Já devem ter reparado que algumas ideias 
conseguem impor-se à escala global ou regional 
com lucros astronómicos para os seus autores. 
É pena que em medicina não consigamos ar-
ranjar ideias semelhantes para a prevenção e 
controlo de muitas doenças, nomeadamente 
a diabetes. Não sei se o insucesso não terá a 
ver com o “nosso instinto para presumir que 
a maioria das coisas não é interessante”. Não 
sendo interessantes, não são assimiláveis, logo, 
ninguém ou muito poucas serão as pessoas que 
as aceitam. Há uma outra fonte para arranjar 
ideias: compreender a diferença entre o poder 
e o conhecimento. São as pessoas que estão no 
meio da tabela da hierarquia, e não as que estão 
no topo, aquelas que conseguem produzir e mu-
dar o curso dos acontecimentos. O verdadeiro 
trabalho neste mundo é feito por estas pessoas 
e não pelas famosas ou poderosas. As que estão 
no topo ficam inibidas quanto ao que dizem 
porque têm uma posição e privilégios a defender 

e a proteger, enveredando pelo politicamente 
correto, inibindo muitas vezes os que estão por 
debaixo. Para podermos mudar uma realidade 
temos de convencer os interessados, neste caso 
os nossos concidadãos, “vendendo-lhes” boas 
ideias. Se as “comprarem”, com satisfação, então 
é certo e sabido que o curso dos acontecimentos 
poderá ser muito diferente do que estamos a ver 
hoje. 
A diabetes é considerada como uma das doenças 
da civilização, e esta começou a desenhar-se há 
pouco mais de dez mil anos.
No final da última glaciação, os nossos avós 
encontravam-se todos num estadio grupal muito 
semelhante, muito básico, talvez com alguma 
ordem social, mas longe daquela que iria ocorrer 
no futuro. Em todo o planeta a estrutura social 
e de desenvolvimento deveria ser idêntica; ca-
çavam e recolhiam, corriam quando tinham que 
correr e descansavam quando podiam. O espetro 
da fome devia ser uma constante e a ânsia de a 
matar – aqui está uma expressão interessante e 
ao mesmo tempo dramática, que ainda hoje per-
dura: matar a fome, -, seria o primum movens da 
existência. Mas a domesticação das gramíneas e 
o nascimento da agricultura modificaram radi-
calmente toda a estrutura social. Pela primeira 
vez havia a hipótese de criar e produzir exceden-
tes alimentares, ou melhor, constituir reservas 
alimentares que valiam mais do que o futuro 
uso do ouro. Era preciso guardar os alimentos 
e protegê-los, o que originou o nascimento de 
uma ordem social mais complexa e fortemente 
hierarquizada com a subsequente formação de 
classes sociais, nobres, soldados, religiosos, estes 
últimos os mais hábeis de todos, porque depressa 
se aperceberam da credulidade humana, garante 
do sucesso das diversas empresas, acabando por 
arrastar a maioria das pessoas para a base da 
pirâmide, obrigando-os a trabalhar e a produzir 
para si, os detentores de altos cargos. Estavam 
criadas as condições para a sedentarização, 
urbanização e a sedimentação da ordem social, 
a qual, apesar de todas as peripécias históricas, 
ainda hoje se faz sentir, embora sob figurinos 
diferentes. Na época em que tudo começou a 
transformar-se as doenças já existiam e muitas 
das que nos afligem atualmente hibernavam 
naqueles corpos mas sem se manifestarem. 
A diabetes não deveria ter grande expressão, 
porque a fome não permitia, e a morte pre-
matura, provocada pelas carências alimentares, 
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conflitos, acidentes e doenças infecciosas, 
liquidava qualquer veleidade na sua exteriori-
zação. Mas a partir da nova ordem, e apesar de 
falta probatória que confirme a minha afirmação, 
talvez a diabetes tenha começado a atingir os 
que tinham alcançado o máximo da hierarquia 
social e religiosa, os quais, pachorrenta e hedo-
nisticamente, passavam pela vida. Não deveriam 
ser muitos, mas, mesmo assim, estou convicto de 
que os de condição superior começaram a mani-
festar uma prevalência preocupante de diabetes, 
que, passados milhares de anos, constitui a mais 
mortífera e incapacitante de todas as maleitas. 
Poderíamos desde já adiantar que o pão nosso 
de cada dia, fruto da domesticação do trigo, foi 
muito importante para a criação da civilização. 
Basta ver a oração cristã que mais tarde adotou 
essa formulação de desejo básico de pedir pão, 
pão que é feito de cereais. 
A patologia em função da condição social não 
é de hoje. Ao ler a obra de Ramazzini, “As 
doenças dos trabalhadores”, escrita no início do 
século XVIII, é por demais evidente a importân-
cia do tema que estamos a abordar. O título de 
um dos seus livros é mais do que elucidativo: 
“Arte de conservar a saúde dos príncipes e das 
pessoas da primeira qualidade como também 
das nossas religiosas”. Ao relê-lo salta aos olhos 
que certas patologias têm a ver com o estilo de 
vida e ociosidade próprios da condição superior. 
A preocupação do autor era tentar identificá-las 
e corrigi-las de modo a que os governantes de 
então fossem os mais saudáveis possíveis para 
poderem garantir o bem-estar dos seus súbditos 
e subordinados. Hoje, Bernardino Ramazzini 
ficaria espantado pelo insucesso relativo das suas 
preocupações e com a democratização, ou 
melhor, a aristocratização das pessoas de 
condição inferior. 
A fome, mesmo com os conhecimentos desen-
volvidos ao longo dos séculos, foi uma constante 
que só muito recentemente, e apenas na parte 
ocidental do planeta, foi quase solucionada. A 
fome não é compatível com a diabetes, mas é 
com outras doenças e a morte. São inúmeras 
as obras retratadas e escritas ao redor deste 
tema. Foco apenas duas, porque me tocaram, 
podendo ser consideradas como obras-primas 
e têm, ainda por cima, o mesmo título, “Fome”. 
Knut Almudsen, prémio Nobel norueguês, e 
Elise Blackwell narram a problemática da fome 
e da condição social. O primeiro na perspetiva 
de um escritor que conseguiu um feito único, 
nunca abdicar da honra, mesmo em condições 
de privação extrema, o que é estranho, enquanto 
a segunda, Blackwell, mostrou como a falta de 
caráter e o conceito de honra se desvanecem 
com a máxima das facilidades, o que é mais 

provável. 
A ordem social, com classes sociais hierarquiza-
das, fonte de injustiça e de fome nas camadas 
mais baixas, as que morrem de fome, foi inter-
rompida violentamente através da revolução 
francesa, ela própria desencadeada pela carência 
alimentar. Nova ordem, pelo menos era assim o 
desejo de então. Todos deveriam ter os mesmos 
direitos e garantias e a enunciação dos princípios 
da declaração dos direitos humanos tinha como 
objetivo eliminar as discrepâncias entre as 
classes sociais, fonte de injustiça e de doença, 
mas não foi isso que aconteceu e, rapidamente, 
como as acácias depois de um fogo, regres-
saram novamente condições paralelas, embora 
com outras designações e características mas 
envolvendo a tal hierarquização que culmina na 
função de novas classes sociais. Nem os movi-
mentos revolucionários de meados do século 
XIX e princípios do século XX, alguns dos quais 
se materializaram em regimes ditos sem classes 
– como se isso fosse possível -, conseguiram a 
tão almejada igualdade. Havendo nesses regimes 
classes em que uns se alimentavam melhor ou, 
então, nem por isso. Quem sofria de diabetes? 
Os dirigentes, claro, porque os outros nem 
tinham tempo para saber o que era isso e 
estariam longe de morrer devido a ela, já que 
tinham a certeza de morrer por outras causas, 
muito menos doces, ou relacionadas com doces. 
Chegámos ao século XX. Muitos mortos, muito 
desenvolvimento, mais riqueza, mais acessibili-
dade aos alimentos, melhor distribuição, melhor 
armazenamento, maior disponibilidade, enfim, 
todo um conjunto de medidas e de atividades 
que, aliadas às medidas de higiene de caráter 
mais amplo, determinaram que vivêssemos mais, 
melhor e, consequentemente, tornando-nos 
mais vulneráveis a doenças que ansiosamente 
esperaram milhares de anos para mostrarem do 
que são capazes: fazer sofrer e matar os seres 
humanos. 
A síndroma de status, perfeitamente identificada 
e caracterizada pelo professor Michael Marmot, 
com o famoso estudo, iniciado há mais de 25 
anos – Estudo Whitehall -, marca a importância 
da condição social, que tem a ver com diversas 
características, sobretudo o grau académico e 
o nível cultural. Na altura, o professor Marmot 
já tinha chegado à conclusão de que o risco de 
morrer era quatro vezes superior nas camadas 
sociais mais baixas face às classes mais elevadas. 
Adoecer e morrer prematuramente têm a ver 
com as condições socioeconómicas, as quais 
estão associadas à pobreza, às más condições 
alimentares, às deficientes condições das habi-
tações, às atitudes e comportamentos face aos 
diferentes tipos de fatores de risco.

Durante muito tempo chamou-me a atenção o 
facto de muitos, mas mesmo muitos, filósofos 
e “homens do pensamento” desfrutarem longas 
vidas, apesar das épocas em que se notabilizaram 
não serem profícuas em elevadas esperanças de 
vida! O contraste é tão flagrante que acabei por 
admitir que a melhor maneira de atingir uma 
idade provecta era dedicar a vida ao “pensa-
mento e à reflexão”. Quase que me apeteceu 
chamar de “efeito do filósofo” a este fenómeno 
de longevidade. Mas tem que haver razões para 
isto tudo. De facto, passar a vida a fazer o que 
se quer não é para qualquer um, infelizmente. É 
preciso “empoderamento”! O “empoderamento” 
(em inglês: empowerment) “é utilizado para 
designar um processo contínuo que fortalece a 
autoconfiança dos grupos populacionais desfa-
vorecidos, os capacita para a articulação de seus 
interesses e para a participação na comunidade e 
que lhes facilita o acesso aos recursos disponíveis 
e o controlo sobre estes”. 
Há vários tipos de “empoderamento”. Um deles 
tem a ver com as necessidades materiais. A par 
deste tipo, outro, de origem psicossocial, permite 
o controlo das suas vidas e, por fim, destacamos 
ainda um terceiro tipo, o empoderamento 
político, ou seja ter “voz ativa”. Um país como o 
nosso, em que dois milhões de pessoas vivem na 
pobreza, logo desprovidas de “empoderamento 
económico”, a que podemos associar ausência de 
“controlo das suas vidas” (neste caso serão muito 
mais dos que os dois milhões), e a dificuldade 
em usar a “voz” por motivos variados, “explica” 
muito da patologia que infelizmente grassa por 
aí. Os responsáveis governamentais “esque-
cem-se” das chamadas terapêuticas políticas, 
descurando o campo da medicina social tão bem 
desenhado há mais de 150 anos por Virchow. 
O enfoque dado às medidas curativas, embora 
úteis, sem sombra de dúvida, não conseguem ir 
ao cerne da questão. As desigualdades sociais 
que estão na base da “síndroma de status” têm 
que ser tomadas em consideração, de outro 
modo continuaremos a adoecer e a morrer de 
forma desigual impedindo o desfrutar de algo 
semelhante ao “efeito do filósofo”, mas com 
saúde... 
Os diversos estudos em que tenho participado 
revelam, inequivocamente, que a condição 
social, ou melhor, o nível académico e cultural, 
é um preditor de elevada qualidade para certas 
afeções, entre as quais destaco a diabetes e a 
obesidade. Ao analisar o estudo da prevalência 
da diabetes em Portugal, é de tal modo gritante 
a associação que me obriga a partir deste mo-
mento fazer algumas apreciações e comentários. 
A diabetes e a obesidade são muito prevalentes 
em Portugal. Uma realidade que não merece 
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discussão. Mas a forma como estamos a abordá-
las será a mais indicada? Na perspetiva médica 
poderão dizer que sim. Diagnosticam-se os 
casos e tentamos compensá-los evitando as con-
sequências. No entanto, na prática, os resultados 
não são os esperados, longe disso, infelizmente. 
Mas as próprias medidas de caráter preventivo, 
programas, campanhas e quejandos também não 
se têm revelado promissores. Poderão afirmar 
que ainda é cedo. Estas coisas demoram muito 
tempo. Sim, é verdade, demoram muito tempo a 
frutificar, mas mesmo assim sou cético relativa-
mente ao sucesso da luta contra esta patologia e 
outras similares. Porquê? Porque vivemos numa 
sociedade em rede. O nosso desenvolvimento 
faz-se em rede, estamos todos conectados uns 
aos outros através de redes, água, televisão, 
comunicações, internet, etc. 
A “Ciência das Redes” é uma realidade estudada 
em diversas áreas, desde a Física à Sociologia, 
passando pela Matemática e sem esquecer 
a Saúde. É uma ciência transdisciplinar por 
natureza que procura dar respostas às nossas 
inquietações. Mas não é só a nível macro que a 
“Ciência das Redes” se manifesta. Basta olhar 
para a rede neuronal ou hormonal, para a biolo-
gia molecular, para os átomos, para as células e 
tecidos para nos apercebemos da sua importân-
cia. Uma rede é descrita como um conjunto de 
factos ligados entre si. Os factos são os vértices 
ou nós e as conexões entre os vértices são desig-
nados por arestas. Significa este conceito de rede 
que, para atuarmos com sucesso num determi-
nado “outcome”, temos de escolher ou ir a mon-
tante até aos principais nós, que, estando longe 
do objetivo, são mais eficientes para a resolução 
dos problemas. Convém analisar certas áreas 
do conhecimento, porque são, de facto, fontes 
de elementos muito interessantes para ajudar a 
compreender determinados fenómenos. Certos 
acontecimentos políticos, biológicos, económi-
cos, físicos, psicológicos, entre outros, possuem 
uma forma padrão, partilhando propriedades 
idênticas. Os estudos nestas áreas permitem 
ilustrar como é que vírus, opiniões e notícias 
se propagam de pessoa a pessoa. Deste modo, 
podemos avaliar o percurso da obesidade, da dia-
betes, do suicídio, das crises sociais e económicas 
e até das “dores nas cruzes”. O processo baseia-
se em nós ligados uns aos outros que, à medida 
que vão aumentando, originam novas configura-
ções de forma exponencial. Na área da medicina 
começa a ser utilizado estes conceitos os quais 
permitem compreender e prever a evolução de 
alguns problemas que vão desde a obesidade e 
diabetes ao alcoolismo, passando pela cessação 
do tabagismo, até ao comportamento de células 
cancerosas. Curiosamente, certos fenómenos 

sociológicos, tais como ideias conspirativas, po-
dem ser “contagiosos” e explicados pela Ciência 
das Redes. Sabemos hoje que a informação, ao 
circular de forma quase que instantânea, através 
das redes de comunicação, influenciam o com-
portamento. A este propósito, uma professora de 
Boston estudou as crenças do tipo conspirativo 
na propagação do VIH. Para o efeito, com base 
num inquérito nacional, verificou, por exemplo, 
que mais de metade dos respondentes concor-
davam com a afirmação, “Há cura para a Sida 
mas os pobres não têm acesso”, ou então com 
as seguintes: “Muita informação sobre Sida não 
tem sido divulgada ao público”, “Os que estão a 
tomar novos medicamentos para Sida são 
cobaias para o governo”. De acordo com a 
investigadora as crenças podem ser uma resposta 
natural das pessoas que, ao longo dos anos, têm 
sido discriminadas, enganadas, tendo razões 
de suspeita quanto aos tratamentos médicos 
efetuados, além de práticas violadoras da mais 
elementar ética. As consequências são muito 
mais graves do que parecem na medida em que 
os crendeiros da teoria conspirativa, por exem-
plo, usam menos preservativos. 
Crendice é coisa que não falta no nosso país, que 
o digam os bruxos, os videntes, os alternativos, 
os charlatães, os vendedores de banha da cobra, 
e muitos outros que dispensam apresentação, 
mesmo nas áreas da saúde, que vão ganhando, 
e bem, a vidinha, apesar da crise. Aqui também 
funciona muito bem os modelos da Ciência 
das Redes. As ideias conspirativas propagam-
se de pessoa a pessoa como um vírus. Uma 
ideia conspirativa pode propagar-se e originar 
prejuízos muito avultados, às vezes inquanti-
ficáveis. Mas não são só as ideias conspirativas 
que entram na rede, outras, estereotipadas, e que 
vão de encontro a velhos arquétipos humanos, 
são usadas e construídas porque dão muito jeito, 
económico, claro, a muitas multinacionais. Levar 
pessoas a consumir, a adquirir certos comporta-
mentos conotados com pseudo status social são 
utilizados com fins menos confessáveis. O exem-
plo de construção de novas doenças, com vista 
a medicalizar ao máximo a sociedade, é uma 
realidade dos nossos dias. Mas a diabetes não 
precisa de construção. Por si só é uma realidade 
confrangedora para as sociedades. O problema é 
que os esforços médicos e farmacêuticos se cen-
tram praticamente na vítima e visam o controlo 
das consequências. Prevenir é, na perspetiva da 
Ciência das Redes, ir a nós muito distantes, e se 
forem modificados originarão mudanças brutais 
nesta maleita como em diferentes “outcomes”. 
A diabetes não é só uma doença do metabo-
lismo, é uma doença social, de cariz genético, 
influenciada pelo meio ambiente, dotada de pro-

priedades que fazem lembrar as doenças infec-
ciosas e suscetível de modificação, não quando se 
exprime floridamente, mas a um nível diferente, 
muito a montante na complexa e exponencial 
rede em que navega. Sendo assim, podemos 
afirmar que meios não médicos, mas culturais, 
económicos e políticos são capazes de minimizar 
e evitar a sua ocorrência. É preciso usar com 
propriedade a Ciência das Redes para inocular 
“vacinas”, no seu sentido mais amplo, e também 
injetar ideias, desenvolvendo-as de forma a 
anular os efeitos de programas e iniciativas com 
interesse económico que, entretanto, são alvos 
de atenção por agentes sequiosos de crescimento 
e que sabem muito bem como os utilizar com 
sucesso. Se não formos capazes de aplicar estes 
conceitos e ficarmos subordinados ao diagnósti-
co, mesmo que precoce, e a tratamentos médico 
e hospitalar, não vamos a lado nenhum, além 
de delapidar recursos financeiros e humanos no 
combate a uma doença que provoca mal-estar e 
sofrimento, mas que é também fonte de indús-
trias lucrativas. As vertentes política, económica 
e cultural são cada vez mais visíveis em muitas 
doenças que nos afligem e sem a intervenção dos 
responsáveis, ao mais elevado nível, não vamos 
lá, nem de perto nem de longe, o que constitui 
uma frustração para todos os que lidam com 
esta doença. A diabetes é um problema político 
que depende de um nível cultural elevado dos 
cidadãos e de um crescimento económico que 
tarda, agravando-se mesmo com as crises que 
andam por aí: crise económica, crise de valores 
e crise cultural. Compete a nós, médicos, inves-
tigadores e diferentes técnicos de saúde alargar 
o âmbito das nossas atividades denunciando 
e exigindo intervenções bem estruturadas de 
forma a sermos eficientes em termos sociais. 
Não basta aprofundar os nossos conhecimentos 
científicos, metabólicos, genéticos e terapêuti-
cos, é vital incorporá-los no ambiente cul-
tural e económico de um país. É tão complexo 
descobrir soluções e meios para os implementar 
na Ciência das Redes como andar no mundo da 
biologia molecular. Soluções mediáticas, pseudo 
preventivas, realizadas através de campanhas dis-
pendiosas, mas sem efeito prático, agravam mais 
a situação, apesar de momentaneamente aliviar 
a má consciência coletiva. Planear, prevenir e 
modificar a situação que nos aflige exige res-
ponsabilidade e criatividade. Estou convicto de 
que entre nós existe potencial científico, técnico, 
político e humanístico para travar a epidemia da 
diabetes e obesidade. Assim o queiramos.
Vejamos para terminar apenas dois ou três 
conceitos que deveriam ser objetos de atenção. 
Se perguntar a alguém qual a relação entre o 
ambiente, a poluição e a diabetes, decerto ficará 
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um pouco surpreendida. Quanto à relação com 
o ambiente é ainda capaz de compreender que 
o excesso de ingestão de alimentos aliada a falta 
de exercício é uma boa explicação. Esta forma 
de abordagem é, no entanto, básica e simples de 
mais, mas é fácil de compreender. Sabendo o pa-
pel desempenhado pela genética da diabetes na 
evolução da nossa espécie é fácil de compreender 
que há uma propensão biológica para vivermos 
na penúria e não na abundância. Acontece que 
sabemos, e conseguimos, pelo menos em certa 
parte do mundo, fugir à fome. No entanto, é fácil 
de compreender que não estamos preparados 
para viver na abundância, nem para estarmos 
sentados numa sala de aula, no trabalho ou num 
confortável sofá. E vivemos muito para além do 
que seria de esperar. E comemos muito, muito 
mais do que é desejável e comemos coisas que 
inventámos para nos dar prazer. Esta coisa de 
andar atrás do prazer é uma inquietação para a 
humanidade, mas sabe bem tenho que confes-
sar. Como não devo fugir ao conceito inicial, 
tenho que explicar o porquê da poluição. Nunca 
o homem teve no seu corpo tantas substâncias 
estranhas produzidas por si resultantes da inces-
sante procura do bem-estar. Uma legião inter-
minável de substâncias penetram diariamente 
nos nossos corpos modificando e alterando a 
nossa fisiologia com consequências gravosas ao 
longo do tempo, entre as quais começamos a 
incluir, também, a diabetes.
Veja-se o que aconteceu com a revolução 
industrial. Início da poluição, concentração 
urbana, más condições de vida e de higiene que 
propiciaram o aparecimento da tuberculose, a 
famosa e mortífera peste branca que originou 
uma epidemia com consequências catastróficas. 
Mais de mil milhões de pessoas morreram desde 
então. Uma cifra obscena e que deverá ter origi-
nado algum efeito, nada discipiendo, em termo 
de seleção natural. Sabe-se que os que 
tinham menos propensão para a tuberculose 
eram precisamente os que tinham propensão 
para a obesidade. Deste modo, é muito provável 
que os detentores dos genes para a obesidade 
resistissem melhor à infeção. Um conceito 
científico partilhado pela cultura popular em que 
a preocupação em ganhar peso, ou transformar 
os filhos em gordinhos, evitando a magreza 
anunciadora de catástrofe, se difundiu por todo 
o lado. Magro? Cuidado, porque pode apanhar 
uma fraqueza. Curioso esta analogia dos tempos 
modernos, falando em termos de medicina dar-
winiana, com a insulina-resistência que permitiu 
aos nossos antepassados de há milhões de anos 
sair das florestas para a savana e daí para o resto 
do planeta. Mas há ainda outros aspetos de 
poluição moderna que influenciam, por exemplo, 

o funcionamento do fígado, caso dos bifenilpo-
liclorados e dos POPs, os denominados “doze 
malditos” que foram alvo de uma convenção es-
pecífica, a de Estocolmo. Estudos apontam para 
um risco acrescido e significativo da diabetes.
Disse que para terminar falaria apenas de dois 
ou três conceitos. Resta-me tecer breves consi-
derações sobre o que considero como a política 
mais adequada para minimizar o problema da 
diabetes.
Continuar com os estudos a nível da biologia 
molecular, tentando compreender e atuar de 
forma a impedir o seu aparecimento ou reverter 
um estado patológico que à partida parece ser 
irreversível. Mas pergunto. Haverá limites para 
o ser humano? Quem sabe se não iremos um dia 
destes obrigar as células produtoras de insulina a 
retomar a sua função? Quem sabe se não iremos 
encontrar forma de as substituir, de as criar ou 
de as recriar? Uma espécie que quer viver mais e 
melhor usa mão de tudo o que lhe vier à cabeça, 
mesmo que isso revolte estômagos de alguns 
eticistas, mas o transhumanismo está aí e num 
crescendo sem precedentes irá substituir os “er-
ros da natureza” e mitigar ou absolver os nossos 
próprios erros. O homem é mesmo assim. Mas 
antes de cair em pleno nessa época, temos de 
continuar a diagnosticar, a tratar, a prevenir e a 
minimizar os seus efeitos devastadores. Para isso 
é necessário melhorar e alterar muitos hábitos 
alimentares que passam pelo próprio indivíduo 
que se tem de capacitar nesse sentido e pela 
própria sociedade, produtores e distribuidores 
alimentares, os quais, como sabemos dão mais 
importância ao deus Hermes do que à deusa 
Higeia. Um campo complexo e perfeitamente 
minado. Exercício? Claro. Mas como? Se a 
sociedade nos convida e obriga ao sedentarismo, 
contrariando a lei natural de usar o corpo. O 
trabalho deixou de ser manual, e os supermer-
cados não distam muito uns dos outros pelo 
que não precisam de andar a correr à procura da 
comida, basta um telefonema e passados poucos 
minutos têm uma pizza ou qualquer outra coisa 
à porta. Exercitar o corpo é um imperativo 
social e político. Talvez fomentando o desporto 
escolar, federado, não profissional, disciplinador 
e estimulador de valores superiores, propicie uma 
competição saudável. Penso que a atividade física 
deveria ser uma disciplina obrigatória de acesso 
ao ensino superior, capaz de fornecer bolsas de 
estudo ou isenção de propinas. Deste modo, 
teríamos mais atletas, menos obesos, menos 
diabéticos, menos toxicodependentes, menos al-
coólicos, menos criminalidade, mais respeitado-
res da lei, mais solidariedade, em suma, a Teoria 
da Ciência das Redes a funcionar em pleno. 
Quanto às desigualdades socioeconómicas, o 

nosso país revela um aumento crescente do 
respetivo gradiente estando os mais pobres a 
afastarem-se dos mais ricos. Esta discrepância 
é horrível porque provoca doenças e preserva 
epidemias difíceis de contrariar. Tentarei muito 
sumariamente explicar as razões. Todos os 
cidadãos contribuem para a sociedade, uns mais, 
outros menos, de acordo com as suas posses. 
Quando o gradiente de desigualdade é muito 
intenso a distribuição da riqueza não abrange 
convenientemente os mais desfavorecidos, os que 
estão mais sujeitos a doenças. Do lado dos mais 
favorecidos, depois de terem contribuído para o 
bem comum, o exigido pelas leis da sociedade, 
passam a utilizar os seus excedentes e poder 
económico apenas para si, criando uma bolha 
própria onde só eles podem entrar, obtendo 
benefícios mais do que evidentes. Entretanto, do 
outro lado, nos mais pobres, os meios não são su-
ficientes para darem resposta às necessidades de 
muitos carenciados, permitindo comportamen-
tos e hábitos pouco saudáveis e diminuição da 
qualidade da saúde. A situação entre nós começa 
a ser dramática, pelo que poderei concluir que, 
apesar de todos os conhecimentos e meios, 
iremos assistir a um agravamento da diabetes, da 
obesidade e das patologias associadas, facto pro-
veniente do empobrecimento de muitos numa 
sociedade desequilibrada que originará mais 
prejuízos em termos de bem-estar individual 
e coletivo, os quais, por sua vez originam mais 
pobres e provocam o alargamento do gradiente 
socioeconómico. Um perigoso círculo vicioso que 
urge travar.
Prevenir a diabetes obriga a que se evite o 
abandono escolar prematuro. Prevenir a diabetes 
obriga a reformular o sistema de transportes. 
Prevenir a diabetes obriga a reduzir as desigual-
dades sociais e a estimular a economia. Prevenir a 
diabetes obriga a que se criem condições sociais 
para que os seres humanos se sintam mais feli-
zes. A diabetes é um problema de saúde, mas 
também é um grave problema político e social e 
sem adequadas intervenções nestas últimas áreas, 
nunca conseguiremos atingir o nosso desiderato. 
É urgente dar o verdadeiro enfoque médico-
social à diabetes, fazendo reviver conceitos com 
mais de 150 anos, sem descurar as vertentes 
científicas e tecnológicas que lhe estão associadas 
e quanto mais cedo procedermos desta forma 
mais depressa conseguiremos estancar e controlar 
tão irrequieta e preocupante maleita. De outra 
forma, continuaremos a confrontar-nos com uma 
doença mortífera que, ao mesmo tempo, apre-
senta um extraordinário potencial de prevenção 
e de controlo. 
A diabetes é um verdadeiro espelho de qualquer 
sociedade.
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INFLUÊNCIA DA HTA AO NÍVEL CEREBRAL
HTA E AVC EM FASE 
AGUDA

Prof. Manuel Correia
Diretor do Serviço de Neurologia do 
Centro Hospitalar do Porto/Hospital 
de Santo António

«O AVC é heterogéneo quanto ao “tipo 
patológico”, isto é, isquémico ou hemorrágico, 
existindo ainda subtipos dentro de cada uma 
destas categorias. Na fase aguda perde-se, pelo 
menos em parte, o funcionamento do mecanis-
mo de autorregulação vascular cerebral.
Algumas das consequências da pressão arterial 
[PA] elevada no enfarte cerebral agudo são o 
agravamento do edema cerebral ou a transfor-
mação hemorrágica do enfarte. A PA muito 
baixa também tem consequências, levando 
a uma hipoperfusão, com agravamento da 
isquémia e ocorrência de eventos cardíacos 
isquémicos.
Até agora, os ensaios clínicos realizados não 
demonstram benefício na administração de 
fármacos para baixar a PA na fase aguda 
do AVC isquémico – alguns mostraram até 
um agravamento do prognóstico. No AVC 
hemorrágico, existe evidência da diminuição da 
expansão do hematoma com a redução da PA.»

HTA, DÉFICE COGNITI-
VO E DEMÊNCIA

Dr. Vítor Tedim Cruz
Neurologista no Centro Hospitalar de 
Entre o Douro e Vouga (CHEDV )/
Hospital de São Sebastião

«A existência de hipertensão, diabetes ou 
AVC prévio influencia negativamente as ca-
pacidades cognitivas, independentemente da 
idade e da educação do doente ou mesmo da 
gravidade das alterações da substância branca 
cerebral.
A HTA está associada, de modo indepen-
dente, a um menor desempenho ao nível das 
funções executivas e da atenção, bem como a 
um pior desempenho motor. A estes efeitos 
específicos soma-se a contribuição para a 
doença de pequenos vasos, lesões isquémi-
cas cerebrais e ainda o aumento do risco de 

demência após AVC e demência vascular em 
geral.
A identificação de HTA permite sinalizar 
indivíduos com elevado risco para desenvolver 
défices cognitivos e demência, que podem 
beneficiar de estratégias de prevenção e 
monitorização, como o tratamento da hiper-
tensão, a abordagem de outros fatores de risco 
vascular concomitantes e o envolvimento em 
tarefas cognitivas e de envelhecimento ativo.»

HTA E PREVENÇÃO 
PRIMÁRIA E SECUNDÁ-
RIA DO AVC

Prof. Vítor Oliveira
Chefe de Serviço de Neurologia no 
Centro Hospitalar Lisboa Norte/Hos-
pital de Santa Maria

«A diminuição da PA é crucial para a redução 
do risco não só de AVC, mas também de 
deterioração cognitiva – com uma descida 
de apenas 6 mmHg na PA, conseguimos que 
o risco de AVC caia para cerca de metade. 
Além de evitar o sofrimento humano, a pre-
venção é extremamente rentável e mais eficaz 
do que qualquer tratamento. É, portanto, 
necessário consciencializar a população e a 
classe política para a urgência de combater a 
HTA, começando pela prevenção.
Por outro lado, os doentes e toda a popula-
ção precisam de ter consciência de que a PA 
elevada é um risco e devem aderir ao trata-
mento farmacológico e não farmacológico 
(mudança de estilos de vida: exercício físico, 
controlo de peso, etc.). Um aspeto decisivo é 
o relacionado com os hábitos alimentares e 
sobretudo com o controlo da quantidade de 
sal ingerido. A portaria de agosto de 2010, 
regulamentando a quantidade de sal no pão, 
foi um passo importante, mas esta redução 
deve ser alargada aos restantes alimentos.»

DA REABILITAÇÃO À IN-
TEGRAÇÃO SOCIAL

Dr.ª Ana Alves
Assistente Hospitalar de Medicina 
Física e de Reabilitação no CHEDV/

Hospital de São Sebastião

«A reabilitação do AVC deve ser centrada 
no doente, sendo abordada numa perspetiva 
biopsicossocial, segundo a International Clas-
sification of Functioning, Disability and Health, 
na qual, além das estruturas/funções atingidas, 
são valorizadas as atividades e a participação 
do indivíduo, assim como fatores pessoais e 
ambientais que o condicionam e que são pas-
síveis de modificação.
O processo de reabilitação implica a existência 
de uma equipa multidisciplinar formada pelo 
médico especialista em Medicina Física e de 
Reabilitação (MFR), enfermeiro de reabili-
tação, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e 
terapeuta da fala, entre outros, incluindo técni-
cos ortoprotésicos, psicólogos, assistente social 
e nutricionista, consoante as incapacidades e 
necessidades do doente e/ou dos familiares.
As relações interdisciplinares entre o médico 
especialista de MFR e os seus pares (nomeada-
mente neurologistas, internistas, cardiologistas 
e especialistas de Medicina Geral e Familiar) 
são extremamente relevantes para uma melhor 
abordagem pluridisciplinar e global do doente 
com AVC.
A norma de orientação clínica n.º 054/2011, 
da Direção-Geral da Saúde, “AVC, prescrição 
de MFR”, baseada na evidência científica atual, 
permite uniformizar a avaliação, orientação 
e o seguimento do doente com AVC, sendo 
essencial que todos os profissionais de saúde 
envolvidos tenham o seu conhecimento, pro-
movam esta “cultura de reabilitação”, zelando, 
assim, pela saúde e qualidade de vida dos seus 
doentes. A reabilitação é um direito funda-
mental que assiste a todas as vítimas de AVC, 
independentemente da idade, da gravidade da 
lesão ou da área geográfica onde habitam.»

*Resumos publicados no Jornal de Notícias Diárias (2 de março) do 7º 
Congresso Português de Hipertensão e Risco 

Cardiovascular/Esfera das Ideias
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ÁCIDO ÚRICO: FATOR OU MARCADOR DE RISCO?

Dr.ª Cristina Alcântara
Internista no Centro Hospitalar Lisboa 
Norte/Hospital de Santa Maria

O risco cardiovascular não só é contínuo,
como abrange a maioria dos doentes com 
uma grande prevalência. É, portanto, urgente 
procurar marcadores que nos façam suspeitar 
de qual será o nível desse risco. Nesse sentido, é 
preciso considerar que alguns destes marcado-
res são também fatores de risco independentes, 
ou seja, só o facto de existirem já aumenta o 
risco cardiovascular. Poderá ser o caso do ácido 
úrico.
Ao longo dos últimos anos, múltiplos estudos 
têm mostrado que o ácido úrico está associado 
ao aumento do risco cardiovascular ‒ quer de 
acidente vascular cerebral, doença coronária ou 

ESTADO DA ARTE NO TRATAMENTO DA HTA 
RESISTENTE

de hipertensão arterial.
Visto ser um marcador associado a pratica-
mente todas as vertentes da doença cardio-
vascular, pretendemos apurar se é apenas um 
marcador ou também um fator de risco. Ou 
seja, se o ácido úrico elevado aumenta o risco 
cardiovascular independentemente das outras 
comorbilidades que o doente possa ter.  
Consequentemente, se olharmos para o ácido 
úrico como um fator de risco, temos de o tratar 
para evitar o desenvolvimento de doença car-
diovascular. Por outro lado, se considerarmos o 
ácido úrico como um marcador de risco, talvez 
não haja necessidade de tratar, basta controlar 
os outros fatores existentes.
No fundo, a questão reside em saber se de-
vemos ou não tratar o ácido úrico elevado, o 
que, obviamente, tem diferentes implicações 
terapêuticas para o doente, já que os fármacos 

que usamos para tratar o ácido úrico também 
têm outros riscos associados. O nosso grande 
propósito é defender e tratar o doente, pelo 
que apenas precisamos de encontrar a mel-
hor forma para o fazer e, claro, saber onde 
podemos atuar para diminuir o risco.

*Resumos publicados no Jornal de Notícias Diárias (1 de março) do 
7º Congresso Português de Hipertensão e 

Risco Cardiovascular/Esfera das Ideias

Dr. José Alberto Silva
Responsável pela Unidade de Hiperten-
são e Risco Cardiovascular do Hospital 
Pedro Hispano, em Matosinhos

A hipertensão arterial (HTA) resistente pode 
ser definida como a manutenção da pressão 
arterial (PA) acima dos 140/90 mmHg, apesar 
da medicação com três fármacos de classes 
terapêuticas diferentes, nas suas doses máximas 
(ou máximas toleradas), devendo um deles ser, 
preferencialmente, um diurético. Hoje, é con-
sensual que, mesmo que a HTA seja controlada 
com a adição de um quarto fármaco, continua 
a ser resistente. Na Clínica Geral, a incidên-
cia desta condição rondará os 5 a 10%. Já nas 
consultas de especialidade, a sua incidência 
situa-se entre os 25 e os 30%.
O problema da resistência à terapêutica
pode ser visto como uma pirâmide. A base é 
ocupada pelo «doente resistente», devido à má 
adesão à terapêutica, ao efeito de «bata branca», 
à pseudo-resistência, ao exagero do consumo 
de sal e à obesidade. A parte intermédia é 
ocupada pelo «médico resistente», sobretudo 
devido à inércia terapêutica ou ao uso de com-
binações inadequadas. A verdadeira resistência 

é o vértice da pirâmide, sendo necessário 
excluir formas secundárias e a síndrome da 
apneia obstrutiva do sono.
Devido às questões éticas que a investigação 
nesta área enfrenta e às dificuldades
económicas que todo o mundo atravessa,
nos últimos anos, tem sido escassa a investiga-
ção de novos fármacos que nos possam
dar armas mais inovadoras para o tratamento 
da HTA resistente. Assim, atualmente, a 
recomendação é que sejam tentadas todas as 
combinações que tenham algum sinergismo, 
que se recorra ao uso adicional de fármacos 
com ação no sistema nervoso central ou de 
vasodilatadores potentes.
Como uma das razões principais de dificuldade 
no controlo da PA em doentes com resistên-
cia à terapêutica é o hiperaldosteronismo 
(primário ou relacionado com o uso crónico 
de diuréticos), é hoje consensual que uma 
estratégia adequada é a adição dos antagonistas 
da aldosterona ao tratamento que o doente está 
a fazer.
Existem alguns fármacos inovadores em
investigação (inibidores da síntese da aldoste-
rona, inibidores simultâneos dos recetores AT1 
ou da enzima de conversão da endotelina e da 
endopeptídase neutral, agonistas do recetor 

peptídeo natriurético), mas a maioria ainda 
está em fase II de investigação e alguns não 
têm demonstrado ser totalmente seguros no 
tratamento a longo prazo.
Existem associações fixas triplas de fármacos 
(algumas já comercializadas) que, em al-
guns casos, sobretudo quando há má adesão, 
poderão ajudar no controlo da PA. A mais 
recente inovação no tratamento da HTA 
resistente é a terapêutica não farmacológica, 
como a denervação simpática renal e a ativação 
do barorrecetor.

*Resumos publicados no Jornal de Notícias Diárias (2 de março) do 7º 
Congresso Português de Hipertensão e 
Risco Cardiovascular/Esfera das Ideias
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RESUMO: 41
QUAL O VALOR PREDITIVO DA 
MONITORIZAÇÃO 
AMBULATÓRIA DA PRESSÃO 
ARTERIAL DAS 24 HORAS PARA 
EVENTOS CARDIOVASCULARES 
NA HIPERTENSÃO ESSENCIAL 
VERSUS HIPERTENSÃO 
REFRATÁRIA?

Raquel Ferreira 1 ,Magda Sousa 3, Inês Leite 
da Silva 4 , Anabela Gonzaga 1, Mesquita 
Bastos,1 e 2, José Nobre dos Santos 1 , Jorge 
Polónia 2, 5
1- Serviço de Cardiologia do Centro Hospita-
lar do Baixo Vouga; 
2- Universidade de Aveiro;
3-Serviço de Medicina Interna do Centro 
Hospitalar do Baixo Vouga; 
4- USF Santa Joana; 
5- Faculdade de Medicina do Porto
Email : ana_rakel_ferreira@hotmail.com

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 Refratária. 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 compa-
rou 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.

RESUMO: 42
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

C. Leitão 1,2,3, P. Antunes 1,3, P. André 1,3, 
J. L Pinto 1,2, J. M. Bastos 4,5
1- Departamento de Física, Universidade de 
Aveiro; 
2 - I3N, Universidade de Aveiro; 
3 - Instituto de Telecomunicações; 
4 - Escola Superior de Saúde, 5- Universidade 
de Aveiro; 
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lar do Baixo Vouga
Email : catia.leitao@ua.pt

RESUMO 
O pulso arterial central resulta da combinação 
entre a onda gerada pelo ventrículo es-
querdo durante a sístole e a sua reflexão. 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. 

RESUMO: 43
O VALOR PREDITIVO DO AM-
BULATORY ARTERIAL STIFNESS 
INDEX ( AASI) E DA PRESSÃO 
DE PULSO (PP) DA MONITORI-
ZAÇÃO AMBULATÓRIA DA 
PRESSÃO ARTERIAL EM 24 
HORAS EM DOENTES HIPER-
TENSOS REFRATÁRIOS E NÃO 
REFRATÁRIOS

Mesquita Bastos 1,2 , Raquel Ferreira 1 , Mário 
Pires 3 , Carla Bastos 4 , José Nobre dos Santos 
1 , Jorge Polónia 2,5
1- Serviço de Cardiologia do Centro Hospita-
lar do Baixo Vouga; 
2- Universidade de Aveiro; 
3- Serviço de Medicina Interna do Centro 
Hospitalar do Baixo Vouga; 
4- USF Santa Joana; 
5- Faculdade de Medicina do Porto
Email: mesquitabastos@gmail.com

O AASI e a PP têm um prognóstico bem 
definido relativamente à Hipertensão Arterial. 
Contudo não está definido no caso particular 
da Hipertensão Refratária (HR) bem como 
na Hipertensão Essencial Não Refratária. 
Os autores propõem-se analisar a população 
de doentes HR referenciados à consulta de 
Hipertensão Arterial do Centro Hospitalar do 
Baixo Vouga e Clínica Cross/Moss.

MATERIAIS E MÉTODOS: Os 
autores analisaram uma população de 179 
HR, idade 51.3 +/- 12.9, 52.9 % de mulheres 
(n= 90), 25.8 % Diabéticos, IMC 27.2 +/- 4.7. 
Numa análise retrospetiva os doentes foram 
avaliados num follow up de 7.8 +/- 2.3 anos. A 
restante amostra com HNR, 1092 HNR idade 
50.6 +/- 12. 7, com 53.3% de mulheres (582),  
9.9% de Diabéticos e IMC 27 +/- 4.5.
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RESULTADOS: Obteve-se numa análise 
multivariável de Cox nos HR ajustada às 
variáveis de confusão (idade, sexo, IMC, 
Pressão casual Sistólica, Diabéticos) um 
Hazard Ratio significativo para a PP das 24h 
e para o AASI respetivamente p < 0,006, 
1.05 ( IC 95% 1,01- 1,09); p 0,01, 81.7 (IC 
95% 2.80- 2.33). Quando se analisaram na 
mesma análise multivariada quer o AASI 
quer a PP perderam significância. Obteve-se 
numa análise multivariável de Cox nos HNR 
ajustada às variáveis de confusão (idade, sexo, 
IMC, Pressão casual Sistólica, Diabéticos) um 
Hazard Ratio significativo para a PP das 24h 
1.03, p< 0.01 ( IC 95% 1,01- 1,04).  Quando 
se analisou o PP conjuntamente com a AASI, 
o PP manteve  significatido estatístico p <0.01, 
1.02 ( IC 95% 1.01-1.04). Na análise da 
curva de sobrevivência de Kaplan Myer livre 
de eventos dos HR a PP superior ou inferior 
a 56 mmHg caraterizou uma pior sobrevida 
para aqueles que apresentam PP > 56 mmHg 
(log Rank 12.6 p < 0.000). Da mesma forma 
mediana da AASI caraterizou aqueles com 
AASI superior à mediana com pior sobrevida 
(log RANK 11.01 p < 0.001). Na análise da 
curva de sobrevivência de Kaplan Myer livre 
de eventos dos HNR a PP superior ou inferior 
a 56 mmHg caraterizou uma pior sobrevida 
para aqueles que apresentam PP > 56 mmHg 
(log Rank 19.1 p < 0.000) e para aqueles que 
se situam acima da mediana do AASI log 
Rank de 16.8 e p < 0.000. 

CONCLUSÃO: O AASI e a PP obtidos 
de MAPA são nos HR e nos HNR prediti-
vos de eventos cardiovasculares, sendo mais 
significativos nos HNR em especial a PP. 
 

RESUMO: 44
HIPERTENSÃO ARTERIAL RE-
FRACTÁRIA EM CONTEXTO 
DE HIPERTENSÃO ARTERIAL 
SECUNDÁRIA: QUAL O ELEMEN-
TO CHAVE?

Yolanda Oliveira1, Ana Patrícia Pereira1, Carla 
Bastos1, Eliana Bonifácio1, Inês Silva1, Ana-
bela Gonzaga2, Mesquita Bastos2
Instituição: 1USF Santa Joana – ACeS Baixo 
Vouga II, 2Serviço de Cardiologia – Centro 
Hospitalar Baixo Vouga
Email : yolanda.a.oliveira@gmail.com

INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial 

(HTA) refractária é um problema cada vez 
mais frequente na prática clínica diária, tanto 
a nível dos cuidados de saúde primários como 
secundários. No entanto, é comum a clas-
sificação de casos de HTA secundária como 
HTA refractária, principalmente em casos de 
hiperaldosteronismo primário. Uma vez diag-
nosticada a causa secundária, é possível dirigir 
a terapêutica de modo a manter um controlo 
tensional optimizado. No entanto, para que a 
terapêutica seja efectiva, é essencial garantir 
o cumprimento da terapêutica por parte do 
doente. 

DESCRIÇÃO DO CASO: Doente do 
sexo feminino, 48 anos de idade, com ante-
cedentes de litíase renal, inicia seguimento em 
Cardiologia aos 35 anos por HTA refractária. 
É durante este seguimento que se confirma 
por estudo hormonal o diagnóstico de hiperal-
dosteronismo primário, não havendo, contudo, 
alterações imagiológicas das glândulas suprar-
renais. Após ajuste terapêutico e a introdução 
de espironolactona a doente manteve um 
controlo adequado dos valores tensionais, 
pelo que teve alta da consulta de Cardiologia, 
mantendo vigilância no seu Médico de Famí-
lia. Após cerca de 8 anos, a doente é nova-
mente referenciada por HTA não controlada, 
apresentando valores tensionais na ordem de 
200/110mmHg. Nessa altura, havia iniciado 
seguimento em Nefrologia e Urologia por 
nefropatia crónica de causa obstrutiva, com 
proteinúria consequente. O estudo realizado 
revelou hiperplasia da suprarrenal esquerda e 
hipertrofia ventricular esquerda severa. Apesar 
dos diversos ajustes terapêuticos realizados, a 
doente mantinha, em consulta e em ambu-
latório, valores tensionais elevados, pelo que 
foi internada para vigilância. No primeiro dia 
de internamento, após a toma dos anti-hiper-
tensores habituais, verificou-se uma resposta 
hipotensiva sintomática. Face a isto, a doente 
admite incumprimento terapêutico associado 
a um quadro de sintomatologia depressiva, 
confirmado após avaliação por Psiquiatria. 
Foi então instituída terapêutica antidepres-
siva e reforçada a importância da adesão à 
terapêutica, enfatizando o facto de se tratar 
de uma HTA grave, com lesão de órgãos alvo. 
Actualmente, mantém um controlo tensional 
adequado com 4 anti-hipertensores incluindo 
a espironolactona. 

DISCUSSÃO: A hiperplasia unilateral da 
suprarrenal é um dos subtipos de hiperaldos-
teronismo primário, constituindo cerca de 2% 

destes casos. Apesar de raro e por vezes de 
diagnóstico difícil dada a baixa fiabilidade dos 
testes imagiológicos, o diagnóstico e a terapêu-
tica são fundamentais para a minimização dos 
efeitos nocivos da aldosterona sobre a morbi-
mortalidade cardiovascular. Contudo, é ainda 
necessária a presença de um elemento chave: 
a adesão do doente. Para tal, é crucial não 
apenas o esclarecimento e responsabilização 
da importância da adesão terapêutica como 
também estar atento, perante a descompensa-
ção de patologias crónicas sem causa aparente, 
à possibilidade de incumprimento terapêutico 
e descortinar os seus possíveis motivos.

RESUMO: 46
VALOR PROGNÓSTICO DA MAPA 
EM HIPERTENSOS COM HIPER-
ALDOSTERONISMO PRIMÁRIO 
COM FOLLOW UP DE 7.5 ANOS

Sílvia Neves 1, Jose Miguel Brites, 1 Ana Luisa 
Vieira 1 Mesquita Bastos 2,3 Jorge Polonia 2,4 
Francisco Pimentel 2
1- Mestrado Integrado de Medicina da UA 2 
2- Universidade de Aveiro 3- Centro Hospita-
lar Baixo Vouga 4- Faculdade de medicina do 
Porto
Email: mesquitabastos@gmail.com

INTRODUÇÃO: É ainda pouco conhe-
cido o valor prognóstico da  Monitorização 
Ambulatória das 24 horas (MAPA) relativa-
mente aos hipertensos com hiperaldostero-
nismo primário. Pretendeu-se avaliar o valor 
prognóstico da mesma aos doentes hiperal-
dosteronismo primário (HP). 

MATERIAIS E MÉTODOS: Foram 
avaliados  retrospectivamente 57  casos  de  
HP com follow up médio de 7,5 ± 2.8 anos, 
com idade média 53±13, 70,2% do sexo mas-
culino, com IMC 27,4±3,9  tendo-se obser-
vado 18 eventos cardiovasculares (CV). 

RESULTADOS: Quando se comparou 
os hipertensos com e sem evento verificou-
se pelo T student a idade, sdFC de 24h, 
FCdia, PP noite,  a subida matinal, Descida 
nocturna da PAS, e ambulatory arterial 
stifness eram significativamente diferen-
tes.  Pela anáise  quiquadro observaram-se 
diferenças significativas relativamente à 
diabetes X2 14,2 p<0,003. Pela análise 
multivariada de COX dos parâmetros da 
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MAPA ajustada as variáveis de confusão 
(idade,sexo,IMC,diabetes PAS casual) a 
PAS noite (HR 1.22 (95%IC 1.08-1.39),  
a subida matinal ( HR 0.90 (95%IC 0.90 
(95%IC 0,84-0,97) mesmo ajustada e a 
descida nocturna  da PAS (HR 0,90 (95% IC 
0.83-0,99) tipo de queda nocturna (HR 0.20 
(IC 95% 0.72 – 0.55) e a descida nocturna da 
PAS (HR 0.90 0.90 (95% IC 0.82-0.99). Na 
análise da curva de sobrevivência de Kaplan 
Meier livre de eventos, foram significativa-
mente diferentes o cut da PP <>de 56 mmHg  
( log rank 14.2 p<0.04) e tipo de queda noc-
turna log rank 16,2 p< 0.001. 

CONCLUSÃO: A Mapa na hipertensão 
por hiperaldosteronismo primário é discrimi-
nativa relativamente aos eventos CV, princi-
palmente a PPnoite, a descida nocturna da 
PAS  e com uma correlação negativa relati-
vamente a subida matinal mesmo ajustada a 
descida nocturna da PAS.

 
RESUMO: 47
HIPERTENSÃO NO SERVIÇO DE 
URGÊNCIA: ADMISSÕES E RE-
ADMISSÕES

Vitória Cunha, Mª Conceição Escarigo, 
Melanie Ferreira, Rita Nortadas, Ana Glória 
Fonseca, Mário Amaro, Francisca Delerue
Serviço de Medicina, Hospital Garcia de Orta
Email: vitoria.mcunha@gmail.com

RESUMO:
A Hipertensão arterial (HTA) afecta mais de 
1 bilião da população mundial, mais de 4 
milhões de portugueses, e 1% dos hiper-
tensos sofre pelo menos um episódio de 
elevação aguda da Pressão Arterial (PA) > 
180/120mmHg ou crise hipertensiva (CH). 
Existem dois tipos de CH: Emergência hi-
pertensiva (EH) na qual a subida da PA resul-
ta em lesão de órgão-alvo (LOA) e Urgência 
hipertensiva (UH) na qual não há evidência 
de LOA. Alguns autores fazem referência 
às elevações agudas da PA <180/120mmHg 
como valorizáveis na abordagem da CH. Ape-
sar de estarem bem definidas as estratégias de 
manuseio da patologia crónica a abordagem 
da CH é ainda muito discutida. 
Análise retrospectiva das primeiras readmis-
sões por elevação aguda da PA, de 917 doen-
tes previamente admitidos por Hipertensão 
Arterial (HTA) no Serviço de Urgência (SU). 
Pretendeu-se caracterizar o tipo de evento, 

tempo entre admissão e primeira readmis-
são, medicação de ambulatório, seguimento 
médico e destino à data de alta. Dos 917 
episódios de urgência com o diagnóstico de 
HTA, obteve-se uma amostra de 824 doentes 
com idade média de 64,7 anos e 63,2% do 
sexo feminino. Foram readmitidos 31,6% dos 
doentes, predominantemente no primeiro mês 
pós admissão (25,8%) e no periodo de 6 me-
ses a 1 ano (25,8%). Entre estes 30,4% eram 
diabéticos. Relativamente a terapêutica de 
ambulatório, 17,3% estavam sob monoterapia, 
33,5% sob uma associação fixa e 7,7% não es-
tavam medicados. A classe farmacológica mais 
frequentemente encontrada foram os diuré-
ticos (44,2%), seguidos dos IECAs (36,2%), 
ARAs (34,6%), Antagonistas dos Canais de 
Cálcio (31,9%) e Betabloqueantes (29,6%). 
Em 16,9% dos casos os doentes eram segui-
dos em Consulta Hospitalar. A UH motivou 
40,4% das readmissões e em 15% dos casos 
os doentes foram readmitidos por uma EH: 
8,8% por Acidente Vascular Cerebral, 3,1% 
por Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM), 
1,5% por Edema Agudo do Pulmão, 0,8% por 
Insuficiência Renal Aguda e 0,4% por Dis-
secção Aórtica; os restantes casos referiram-se 
a doentes readmitidos por PA não controlada 
mas <180/120mmHg. Relativamente às EH 
só no caso dos EAM se verificou prevalência 
dos diabéticos (75%) comparativamente aos 
não diabéticos (25% dos EAM). Ficaram 
internados 16,5% dos doentes: 74% por EH 
e 1,5% por UH; verificaram-se 2% de óbitos 
(EAM e Dissecção Aórtica). A elevação 
aguda da PA é motivo frequente de admis-
são no SU, e a readmissão de doentes a curto 
prazo é significativa. Salienta-se por um lado 
o mau controlo da HTA crónica, não só em 
doentes com diagnóstico prévio e medicação 
em curso, mas também nos doentes pre-
viamente admitidos por PA elevada e não 
medicados ou seguidos adequadamente em 
consulta; e por outro o peso destes episódios 
de SU na morbi-mortalidade a curto ou mé-
dio prazo, principalmente dos casos de EH. 
Os autores sugerem uma revisão de protocolos 
de actuação no SU, no sentido de melhorar a 
medicação e follow-up das primeiras admis-
sões por elevações da PA, de forma a evitar os 
casos aqui relatados.
 

RESUMO: 48
AVALIAÇÃO DO RISCO CARDIO-
VASCULAR DE UMA POPULAÇÃO 
INTERNADA NUM HOSPITAL 

PÚBLICO UNIVERSITÁRIO

Pedro Pinto-Lopes, Sofia Pereira
Serviço de Medicina Interna, Centro Hospita-
lar de São João (Porto)
Email: pedro.lopes.md@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar a prevalência da 
doença cardiovascular como diagnóstico prin-
cipal e os fatores de risco cardiovascular numa 
população internada num hospital público 
universitário. 

MATERIAL E MÉTODOS: Ob-
tiveram-se dados administrativos relativos 
a 6760 admissões no serviço de Medicina 
Interna entre 1 de janeiro de 2010 e 31 de 
dezembro de 2010, relativamente a: dados 
demográficos, duração do tempo de interna-
mento (dias), destino de alta (vivo vs falecido), 
fatores  de risco cardiovascular (hipertensão 
arterial, diabetes mellitus e hiperlipidemia) e 
diagnósticos de alta. Os diagnósticos foram 
codificados de acordo com o ICD-9. No 
diagnóstico de hipertensão arterial (HTA) 
consideraram-se as categorias 401 a 405, no 
diagnóstico de diabetes mellitus, a categoria 
250 e na hiperlipidemia, a 272. Consideraram-
se 2 grupos de diagnósticos principais; o 
grupo “doença cardiovascular” que incluiu as 
seguintes patologias, com as categorias entre 
parêntesis: insuficiência cardíaca (428), doença 
cardíaca isquémica (410 a 414), doença cere-
brovascular (430 a 438), doença arterial peri-
férica (440 a 444) e doença renal crónica não 
hipertensiva (485) e o grupo de todas as outras 
patologias. Na análise estatística utilizou-se o 
programa SPSS, considerando-se significativo 
um P<.05.

RESULTADOS: A idade média foi de 70.6 
± 15.7 anos, 50.3% dos doentes era do sexo 
feminino e a taxa de mortalidade foi de 9.8%. 
A prevalência de HTA foi de 60.1%, diabetes 
de 34.8% e hiperlipidemia de 33.7%. A HTA 
foi o diagnóstico principal em 276 (4.1%) ca-
sos. Excluindo estes casos, a doença cardiovas-
cular constituiu o diagnóstico principal de alta 
em 26% dos doentes, sendo mais frequente 
nos mais velhos (média de idades: 73.6 ± 12.4 
anos vs 69.3 ± 16.5 anos, P<.05) e idêntica nas 
mulheres comparando com os homens (26.6% 
vs 25.5%, P=0.148). A HTA (31.8% vs 18.0%, 
P<.05), a diabetes (28.7% vs 24.7%, P<.05) e a 
hiperlipidemia (38.5% vs 19.8%, P<.05) foram 
significativamente mais frequentes no grupo 
das doenças cardiovasculares. O tempo médio 
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de internamento (11.8 ± 15.5 dias vs 12.1 ± 
13.3 dias, P=0.428) e a mortalidade hospitalar 
(10.1 vs 9.7, P=0.339) foram idênticas nos 
doentes com doença cardiovascular comparan-
do com o grupo de todas as outras patologias.

CONCLUSÕES: Cerca de um quarto dos 
doentes internados num hospital público ter-
ciário têm como principal diagnóstico de alta 
uma doença cardiovascular. Estes doentes são 
mais velhos e têm uma maior prevalência de 
HTA (como diagnóstico secundário), diabetes 
e hiperlipidemia. A prevalência de HTA e 
diabetes nos doentes internados num serviço 
de Medicina Interna é elevada e maior do que 
aquela descrita na comunidade. O interna-
mento pode servir para identificar e estratificar 
estes doentes de forma a melhorar o risco 
cardiovascular individual e na população.

RESUMO: 49
HIPERTENSÃO ARTERIAL E 
CONTRACEÇÃO HORMONAL 
COMBINADA: COMBINAÇÃO 
PERIGOSA

Natália André (1) , USF Escariz, ACES Feira/
Arouca
(1)Interna Complementar do 4º ano de Medici-
na Geral e Familiar; 
Email: natallyy@hotmail.com

INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arterial 
(HTA) é o fator de risco mais prevalente na 
população portuguesa. Consequentemente, 
apesar de ser simples o seu diagnóstico, este 
deve obedecer a um processo rigoroso de 
avaliação, diagnóstico e classificação. Neste 
processo não devem ser esquecidos outros 
antecedentes dos doentes e outros fatores de 
risco, tanto para HTA como para outras doen-
ças cardiocerebrovasculares.

MÉTODO: Descrição de caso

RESULTADOS: Mulher de 40 anos, raça 
caucasiana, natural e residente em Escariz, 
Arouca, 4º ano de escolaridade, empregada 
doméstica. Sem antecedentes familiares de 
relevo. Antecedentes pessoais – GIPI, Excesso 
de Peso (IMC 25,7). Medicada habitualmente 
com contraceção hormonal combinada. Recor-
reu à Consulta de Planeamento Familiar, para 
realizar o rastreio de cancro do colo do útero e 

avaliar continuação da contraceção hormonal 
combinada (CHC). Do Exame Objetivo (EO) 
de salientar que apresentava Tensão Arte-
rial (TA) 165/98mmHg, sem alterações na 
Auscultação Cardíaca, Excesso de Peso (IMC 
25,7), sem outras alterações de relevo. Foi 
aconselhada uma dieta e prática de exercício 
físico adequados aos seus valores de TA, acon-
selhado a troca de método anticoncecional. 
Foram requisitados Meios Complementares 
de Diagnóstico (MCD), como Hemograma 
e Bioquímica, Funções Renal e Hepática, 
ECG e Ecocardiograma (EcoC). Foi marcada 
uma segunda consulta para reavaliação dos 
valores de TA e ponderação de introdução de 
anti-hipertensor, assim como para observar os 
resultados dos MCD pedidos. Nesta reavalia-
ção, a doente mantinha ao EO valores de TA 
acima de 140/90. Referia, também, medições 
em ambulatório sempre acima de 140/90. 
Dos resultados dos MCD nada a ressalvar. 
Da decisão partilhada médico/doente resultou 
uma mudança da CHC para um Dispositivo 
Intra-Uterino com cobre; mudança de estilos 
de vida (como aumento da prática de exercício 
físico e alterações do plano alimentar, nomea-
damente na restrição de sal), introdução de 
anti-hipertensor.

CONCLUSÃO: Segundo as guidelines 
da Organização Mundial de Saúde a CHC 
deve ser interrompida se há aparecimento de 
HTA de novo, durante a toma desta. A CHC 
aumenta o risco de Acidente Vascular Cere-
bral, Enfarte do Miocárdio e doença arterial 
periférica nas mulheres com HTA. Portanto, 
o Médico de Família tem um papel muito 
importante no “rastreio” destas situações.

RESUMO: 50
CONSUMO DE SAL NUMA POPU-
LAÇÃO DE DOENTES HIPER-
TENSOS

Ana Teresa Freitas, Ângela Coelho, Pedro 
Neves, Mário Esteves, Augusto Duarte
Consulta de HTA – Serviço de Medicina I do 
CHMA

INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial 
(HTA) é um factor de risco vascular major. 
Vários estudos têm relacionado o consumo 
excessivo de sal com a elevação da tensão 
arterial (TA), lesão de órgãos alvo cardiovas-
culares e com o aumento da rigidez arterial. 

Nas últimas décadas, a alimentação dos países 
industrializados tem apresentado um aumento 
progressivo no teor de sal. De igual modo, 
tem-se observado uma prevalência de factores 
de risco vascular, nomeadamente a HTA e a 
obesidade. Portugal é um dos países da Europa 
com maior morbimortalidade cerebrovascular 
e com maior prevalência de HTA.
A Organização Mundial de Saúde tem 
mostrado uma forte preocupação relativa-
mente ao excessivo consumo de sal, recomen-
dando um consumo diário de sal inferior a 6g/
dia. 

MATERIAL E MÉTODOS: Os au-
tores pretendem avaliar o consumo diário de 
sal numa população de doentes hipertensos, 
seguidos na consulta especializada de HTA, a 
partir da determinação do sódio em urina de 
24 horas.

RESULTADOS E CONCLUSÕES: 
Dos 96 doentes estudados, 48 eram do sexo 
feminino e 48 do sexo masculino, com idades 
médias de 56.3 e 54.7 anos, respectivamente. 
Apresentavam TA média de 153/82 mmHG 
no grupo das mulheres e 151/80 mmHg no 
grupo dos homens. O excesso de peso esteve 
presente em 85.4% (82 doentes). Relati-
vamente à ingestão de sal, esta população 
apresentou um consumo médio diário de sal 
de 10.36g/dia, sendo superior no grupo dos 
homens (11.12g/dia versus 9.60g/dia no grupo 
das mulheres). O consumo diário de sal foi 
superior a 8.5g/dia em 79.2% dos casos (76 
doentes), com necessidade de mais de 4 classes 
de antihipertensores para o controlo da TA. 
Valores mais elevados no consumo diário 
médio de sal, relacionaram-se com um perfil 
tensional mais elevado e com a necessidade de 
um maior número de antihipertensores para 
assegurar o controlo tensional.
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