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EDI TORIAL

O número de Março/Abr i l  da Revista 

Por tuguesa de Hiper tensão e  Risco 

Cardiovascular  a lém de continuar 

a  publ icação de resumos de confe-

rências  apresentadas  nas  Jornadas  de 

Hiper tensão de Matosinhos e  no 8.º 

Congresso Por tuguês  de Hiper tensão, 

publ ica  um interessante  ar t igo sobre 

métodos de contracepção prescr i tos  a 

mulheres  diabét icas  e/ou hiper tensas 

em 4 unidades  de saúde famil iar  de 

autor ia  da Dra. Ana Isabel  S i l va  e 

colabs , em que  se  aval ia  a  correcção 

dessa  prescr ição e  sua modificação 

após implementação de medidas  cor-

rectoras  (estudo CONTRA) e  onde se 

evidencia  a  impor tância  de medidas 

re lat ivamente s imples  de promover.

De par t icular  interesse  é  também o 

ar t igo da Dra. Paula  Vasconcelos  e 

colabs  que aval ia  a  prevalência  de 

hiper tensão ar ter ia l  em doentes  com 

idade super ior  a  80 anos admit idos 

num ser viço de Medicina Interna e 

anal i sa  a  sua re lação com o motivo de 

internamento, terapêut ica  ant ihiper-

tensora  e  presença de outros  factores 

de r i sco sendo de rea lçar  que em cerca 

de 30% os  internamentos  ocorreram 

por patologia  considerada directa-

mente associada à  HTA, que 75% dos 

hiper tensos  estavam medicados sendo 

os  diurét icos  e  os  IECA os fármacos 

mais  ut i l izados e  as  associações  f ixas 

prescr i tas  apenas  em 24% dos casos .

Chama-se igualmente a  atenção para 

2 impor tantes  ar t igos  de revisão, um 

sobre o s ignificado c l ínico da hipo-

tensão or tostát ica  e  sua terapêut ica , 

da autor ia  do Prof. José  Carmona, e 

outro sobre tratamento da s índrome 

de apneia  obstrut iva  do sono e  sua 

eventual  mais  va l ia  na prevenção car-

diovascular, da autor ia  dos  Drs . T iago 

Magalhães  e  Ana Isabel  S i l va .

Não podemos deixar  de fazer  uma 

referência  especia l  ao êxi to do 8.º 

Congresso Por tuguês  de Hiper ten-

são que decorreu em Fevereiro em 

V ilamoura e  onde foram discut i-

dos temas de par t icular  interesse 

na prát ica  c l ínica  e  apresentados 

trabalhos  de grande impor tância 

que contamos publ icar  nos  próximos 

números  da nossa  Revista .

J. Braz Nogueira

Endereço de e-mail para a submissão de 

artigos na Revista Portuguesa de Hiper-

tensão e Risco Cardiovascular, órgão oficial 

da Sociedade Portuguesa de Hipertensão: 

revphip@gmail.com
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ENTREVISTA 

INTERVIEW

«É NECESSÁRIO LEGISLAR UM MÉTODO QUE PERMITA 
ESCOLHER OS ALIMENTOS DE MODO CLARO E INFORMADO»

Sensibilizar o poder político para a necessidade de legislar uma rotulagem de fácil apreensão para os consumidores foi uma das «frentes de batalha» do primeiro ano de mandato 

da atual Direção da Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH). Em entrevista, o Dr. Fernando Pinto fala sobre as iniciativas mais importantes na aproximação à população e 

na divulgação de informação relevante junto dos profissionais de saúde. Sobre os objetivos para 2014, o presidente adianta que esta Direção continuará a apostar na mesma linha 

de trabalho, sem esquecer a cooperação com outras sociedades internacionais e com organismos nacionais, num ano marcado pela comemoração do 10.º aniversário da SPH.

PRESTES A COMPLETAR UM ANO À FRENTE DOS DESTINOS 
DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE HIPERTENSÃO (SPH), 
CONSIDERA QUE ESTA DIREÇÃO CUMPRIU OS OBJETIVOS A 
QUE SE PROPÔS?
Como equipa ambiciosa que somos, achamos sem-

pre que podíamos ter ido mais além. Contudo, este 

foi um ano de intensa atividade e estamos obvia-

mente satisfeitos. Uma das grandes prioridades des-

ta Direção é melhorar a informação e a formação 

para a população. Nesse sentido, ao longo de 2013, 

dinamizámos várias iniciativas, procurando captar a 

atenção dos meios de comunicação social, uma peça 

fundamental na aproximação da SPH à população.

Destaco, naturalmente, as atividades realizadas 

no âmbito do Dia Mundial da Hipertensão [17 

de maio]. A capital das comemorações foi Santa 

Maria da Feira, mas tivemos ações a decorrer em 

várias cidades do País - diretamente ou através de 

parcerias com diversas entidades, como centros de 

saúde, câmaras municipais ou grupos de cidadãos 

um pouco por todo o País. Como? Fornecendo 

panfletos e cartazes com informação, disponibili-

zando esfigmomanómetros ou apoiando os profis-

sionais de saúde na organização de rastreios. Acima 

de tudo, procurámos sensibilizar a população para a 

importância de diagnosticar e tratar precocemente 

a hipertensão arterial. No Congresso, anunciámos 

formalmente uma forte campanha de sensibilização

em diversos meios de comunicação, denominada 

“Eu Escolho”, que vai iniciar-se no próximo Dia 

Mundial da Hipertensão [17 de maio], alertando a 

população para a necessidade de controlar a pressão 

arterial precocemente.

ESSAS AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO TAMBÉM SE ESTENDERAM 
AO PODER POLÍTICO?
Um dos grandes objetivos desta Direção é que a 

população portuguesa passe a estar mais informa-

da na altura de fazer as suas escolhas alimentares, 

nomeadamente nos supermercados. Estivemos em 

duas audiências na Assembleia da República, com 

os Grupos Parlamentares da Saúde e da Economia, 

em que procurámos sensibilizar o poder político 

para a necessidade de legislar um método que per-

mita aos consumidores escolherem os alimentos de 

modo claro e informado, sobretudo relativamente à 

quantidade de sal ingerido.

O que preconizamos é uma rotulagem simples, com 

cores (verde, amarelo e vermelho), que possa facili-

tar a interpretação das características dos alimentos, 

principalmente o teor de sal. Tivemos uma resposta 

muito positiva por parte dos deputados e estamos já 

a planear uma nova audiência mais abrangente para 

o início deste ano. Num cenário de crise económica, 

estas questões assumem especial relevância, mesmo 

que se trate de uma aposta a longo prazo. Há, inclu-

sive, legislação europeia que, como não tem caráter 

de obrigatoriedade, nunca foi implementada na Eu-

ropa, nem adotada pela maioria das empresas. E é 

um facto que continuamos a comer uma quantidade 

exagerada de sal, como mostrou o estudo PHYSA 

[Portuguese HYpertension and SAlt Study], divulgado 

em março de 2013.

AO LONGO DO ÚLTIMO ANO, FOI UM DOS ROSTOS DA 
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS EPIDEMIOLÓGICOS DO 
PHYSA . DE QUE FORMA É QUE ESTE ESTUDO VEIO CON-
TRIBUIR PARA UM MELHOR CONHECIMENTO DA  HIPERTEN-
SÃO ARTERIAL?
De facto, a divulgação dos resultados do PHYSA 

foi um marco deste primeiro ano de mandato. Tra-

ta-se de um estudo muito importante para a SPH, 

mas também para toda a comunidade médica e civil, 

já que nos permite compreender melhor o proble-

ma da hipertensão. É preciso chamar a atenção para 

duas questões fundamentais: em Portugal, um quar-

to dos hipertensos não sabe que tem a doença e, por 

outro lado, uma parte significativa dos doentes me-

dicados não tem a pressão arterial bem controlada.

Neste estudo, ficou plasmada a necessidade de os 

profissionais de saúde controlarem bem a pressão 

arterial dos doentes, impedindo o aparecimento de 

lesões em órgãos-alvo. Mais recentemente, foram 

também publicadas novas guidelines da European 

Society of Hypertension (ESH) e da American So-

ciety of Hypertension (ASH), que alertam para a 

premência do diagnóstico precoce e do acompanha-

mento mais próximo dos doentes com hipertensão 

arterial. A divulgação desta informação será uma 

das prioridades desde segundo ano de mandato.

EM SETEMBRO DE 2013, PELA PRIMEIRA VEZ, PORTUGAL 
ORGANIZOU A HYPERTENSION SUMMER SCHOOL DA ESH. É 
COM A SENSAÇÃO DE «DEVER CUMPRIDO» QUE OLHA PARA 
ESTE DESAFIO?
Apesar de ser um grande desafio, acredito que su-

perámos as expectativas. O sucesso do curso reflete-

se no número recorde de alunos [72], provenientes 

de vários países da Europa e, a pedido desta orga-

nização, da América Latina (Brasil, Argentina e 

México) e de Moçambique. Mas não só… Pela pri-

meira vez, o programa científico incluiu a apresen-

tação de abstracts pelos próprios alunos. Percebemos 

que se faz investigação de elevadíssima qualidade 

em toda a Europa, com a mais-valia de terem sur-

gido novas colaborações, que irão resultar em tra-

balhos multicêntricos.

Os rasgados elogios da Direção da ESH e a clas-

sificação do curso atribuída anonimamente pelos 

estudantes - muito boa ou excelente em todos os 

itens - também nos deixa muitíssimo orgulhosos. A 

par de tudo isto, é especialmente gratificante o facto 

de muitos participantes terem expressado, de forma 

espontânea e pessoal, a sua opinião sobre a excelente 

qualidade do curso. O facto de um pequeno país ser 

referido como um modelo a seguir para os próximos 

encontros é algo que muito nos orgulha.

A FORMAÇÃO TEM SIDO UM PILAR DA SPH . QUE INICIATI-
VAS ESTÃO PREVISTAS PARA 2014 NESTE ÂMBITO?
Pretendemos continuar a dinamizar iniciativas es-

pecíficas para médicos em fase de formação, par-

ticularmente dirigidas à Medicina Geral e Familiar.

Em novembro passado, organizámos uma reunião, 

que decorreu na sede da SPH, em Lisboa, e na dele-

gação do Porto, para debater a medição ambulatória

da pressão arterial. Recebemos cerca de três dezenas 

de internos em cada cidade, num encontro com um 

cariz prático e que iremos replicar. Para 2014, além 

destas ações, estão planeadas outras iniciativas que 

vão marcar a vida da SPH. No próximo Dia Mun-

dial da Hipertensão, não descuraremos as iniciativas 

dirigidas à população, procurando integrá-las com 

sessões clínicas dirigidas aos profissionais de saúde. 

Divulgar as guidelines internacionais, especialmente 

da ESH, tornando-as mais acessíveis à maioria dos 

médicos é também uma prioridade.

Desejamos ainda continuar a estreitar laços com as 

sociedades internacionais e aumentar a cooperação 

com alguns organismos nacionais. Recentemente, 

fomos convidados pela Direção-Geral da Saúde a 

participar, de forma ativa, na elaboração de um do-

cumento sobre o risco cardiovascular. As alterações 

que fizemos ao documento original foram integral-

mente aceites, o que nos deixa muito satisfeitos. Por 

fim, gostaria de recordar que, no dia 24 de junho, 

vão decorrer as comemorações dos 10 anos da SPH. 

Além de uma sessão clínica, estamos a organizar 

uma sessão solene para homenagear o trabalho de 

todos aqueles que fizeram com que a SPH ganhasse 

o prestígio e a dimensão que tem hoje.

*Entrevista publicada no Jornal de Notícias Prévias do 8º Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular, da autoria de Inês Melo/Esfera das Ideias
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RESUMO
Introdução: A hipertensão arterial é o problema 

de saúde pública mais relevante em Portugal, 

sendo responsável por um elevado número 

de complicações cérebro e cardiovasculares, 

destacando-se estas como as principais causas 

de morte. Perante os vários estudos realizados, a 

hipertensão arterial é considerada uma doença 

comum tornando-se necessário sensibilizar 

a população para os riscos que advêm desta 

epidemia.

Objetivo: Este trabalho tem como objetivo 

estudar a prevalência de hipertensão arterial 

no concelho do Fundão e a sua relação com os 

diversos fatores de risco, dado que não existe 

nenhum estudo desta natureza realizado nesta 

região.

Materiais e Métodos: O presente estudo foi 

realizado entre Setembro de 2011 e Junho de 

2013, numa amostra representativa do concelho 

do Fundão constituída por 1258 indivíduos. A 

amostra é constituída por indivíduos de ambos 

os géneros e com idades compreendidas entre os 

18 e os 98 anos. Após aplicação de um ques-

tionário foi avaliada a pressão arterial através 

de um aparelho “professional-aneroid sphygmo-
manometer” da MDF instruments®, após cinco 

minutos de repouso e por três vezes intervaladas 

por 5 minutos. Para o cálculo de prevalência 

de hipertensão arterial no concelho foram 

considerados todos os indivíduos sob terapêutica 

anti hipertensora e todos os que apresentaram 

valores iguais ou superiores a 140/90 mmHg 

tal como definido pelas Guidelines da European 
Society of Hypertension de 2009.

Resultados principais: No total da amostra do 

concelho do Fundão verificou-se que 48% dos 

indivíduos tinham hipertensão arterial, sendo 

mais prevalente nas mulheres. Constatou-se 

também que, do total de hipertensos, 23,8% 

tinham valores de pressão arterial medida acima 

dos valores estandardizados, enquanto 23,9% 

apesar de serem conhecidos apresentavam 

valores dentro da normalidade. Importa também 

referenciar que 13,1% dos participantes, que se 

apresentavam com valores acima dos da norma-

lidade, referiam não saber se eram hipertensos. 

Conclusões: Estes resultados demonstram a 

elevada prevalência de hipertensão arterial no 

concelho estudado, alertando assim para a sensi-

bilização da população, para com esta patologia.

KEYWORDS:
Arterial Hypertension, Prevalence, Adult Popula-

tion, Fundão municipality

ABSTRACT
Introduction: Hypertension is a public health 

problem more relevant in Portugal, accounting for 

a large number of brain and cardiovascular com-

plications, highlighting these as the main causes 

of death. According to many studies, hypertension 

is considered a common disease and it is necessary 

to raise awareness of the risks that come from this 

epidemic.

Objective: The aim of this study is to investigate 

the prevalence of hypertension in the municipali-

ties of Fundão and its relationship with various 

risk factors, since there is no study of this kind 

conducted in this region.

Materials and Methods: This study was conducted 

between September of 2011 and June of 2013, a 

representative sample of municipality Fundão was 

corresponding to 1258 subjects. The sample consists 

of subjects of both gender and aged between 18 

and 98 years. After a questionnaire was evaluated 

blood pressure with a device “professional aneroid 

sphygmomanometer” MDF ® instruments, after 

five minutes of rest and three times with intervals 

of 5 minutes. To calculate the prevalence of hyper-

tension in municipality were considered all subjects 

under anti-hypertensive therapy and those who 

had values equal or greater 140/90, as defined by 

de Guidelines of the European Society of Hyper-

tension in 2009. 

Main Results: In the total sample of municipality 

of Fundão the prevalence of hypertension was 48% 

and it is more prevalent in women. It was also 

found that of the total of the municipality Fundão 

hypertensive subjects, 23.8% had blood pressure 

values measured above the standardized values, 

while 23.9% despite already being known had 

values within the normal range.  It should also be 

stated that 13.1% of participants, who had values 

above the normal range, referred that didn’t know 

if they had hypertension.

Conclusions: These results demonstrate the high 

prevalence of hypertension in the studied munici-

pality, thus alerting to sensitize the population 

towards this pathology.

INTRODUÇÃO
A hipertensão arterial (HTA) é um dos prin-

cipais problemas de saúde pública em vários 

países, atinge grandes contingentes populacio-

nais, e apresenta uma prevalência superior a 20% 

na população em geral dos países industriali-

zados[1,2,3]. A HTA é considerada um dos mais 

graves fatores de risco para as doenças cérebro e 

cardiovasculares, classificadas como as principais 

causas de morbimortalidade no mundo[4,5].

Nos estudos realizados em Portugal, a prevalên-

cia de HTA varia entre 23,5% e 54,8%[1,3,5,6,7,8,9]. 

Um estudo realizado a nível nacional, em 2003, 

identificou 42,1% de hipertensos na população 

adulta inquirida (18-90 anos). Destes, 46,1% 

tinham conhecimento da doença, 39% encon-

travam-se tratados e quando tratados, apenas 

11,2% estavam controlados. Estes valores são 

considerados baixos, particularmente, no que diz 

ArtigoOriginal1.indd   8 5/17/2014   5:06:39 PM
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respeito ao controlo da HTA[8,10]. A prevalência 

média de HTA na Europa é estimada em 44% 

enquanto nos Estados Unidos, 29% da população 

adulta é classificada como hipertensa[7]. 

Entre a etiologia determinante para a elevação 

dos valores da pressão arterial (PA) sabe-se que 

tanto os fatores genéticos como os ambientais 

desempenham um papel importante. Desta 

forma, a HTA envolve componentes ambientais e 

hereditários, sendo classificada como uma doença 

complexa e multifatorial, resultado da interação 

entre esses fatores[1].

Perante a elevada prevalência de HTA torna-se 

imprescindível o controlo dos agentes causadores, 

sendo que a maioria dos hipertensos apresenta 

fatores de risco cardiovasculares modificáveis 

adicionais[10,11,12]. Fatores como a diabetes mellitus 
(DM), o excesso de peso, o sedentarismo, os hábi-

tos etílicos, o tabagismo, a ingestão de sal, entre 

outros, podem ser modificados para assim manter 

uma pressão arterial controlada[13,14].

Face à elevada prevalência de HTA, em Portugal, 

observada nos estudos pré-existentes constata-se 

que a prevenção não tem sido a mais adequada. 

Assim, considera-se necessário sensibilizar a 

população para a prática de um estilo de vida 

saudável, passando este não só por uma alimen-

tação equilibrada e pela prática de atividade 

física regular mas também por fazer um controlo 

frequente da PA. 

Desta forma, este trabalho pretende estudar a 

prevalência da HTA no concelho do Fundão 

auxiliando na implementação de novas formas de 

sensibilização para esta doença e para as graves 

consequências que esta pode trazer para a saúde 

e para o bem-estar de cada indivíduo. É funda-

mental ter um maior conhecimento da realidade 

local para que seja possível implementar políticas 

de promoção de saúde e prevenção da doença, 

ao nível dos cuidados de saúde primários mais 

eficazes.

MATERIAIS E MÉTODOS
Trata-se de um estudo transversal observacional 

e analítico de uma amostra representativa das 

freguesias do concelho do Fundão para perceber 

qual a prevalência de HTA neste concelho.

AMOSTRA

A recolha de dados teve a duração de 4 meses, 

tendo-se realizado no período compreendido 

entre Junho e Setembro de 2012. A amostra foi 

recolhida nas freguesias do concelho do Fundão 

de forma voluntária e seguindo uma técnica de 

amostragem por conveniência.

Para o cálculo da dimensão da amostra do estudo 

foram consultados os dados dos CENSUS de 

2011 através do Instituto Nacional de Estatísti-

ca[16] assumindo-se um nível de confiança de 95%.

Do total da população do concelho do Fundão 

(aproximadamente 29213 habitantes) e para um 

erro amostral de 3%, o cálculo da amostra a re-

colher resultou num mínimo de 1048 indivíduos. 

Assim, a população deste estudo é constituída 

por 1258 habitantes do Concelho do Fundão. 

Foram incluídos no estudo todos os inquiridos 

com idade igual ou superior a 18 anos e residen-

tes em qualquer uma das freguesias do concelho. 

Indivíduos residentes nas respetivas freguesias do 

concelho estudado, apenas em períodos de férias, 

foram excluídos do estudo assim como, não foram 

consideradas hipertensas, todas as mulheres que 

referiram HTA durante a gravidez.

Entre o número total de indivíduos inquiridos, 

49,9% pertenciam ao género feminino e 50,1% ao 

masculino, sendo as idades compreendidas entre 

os 18 e os 98 anos, idade média de 54,48 anos e 

um desvio padrão de 18,272 anos.

No gráfico 1 podemos verificar a relação entre os 

géneros e a variável idade, agrupada em inter-

valos de 10 anos (18-29; 30-39; 40-49; 50-59; 

60-69; 70-79; ≥80 anos). Pela análise do gráfico 

1, observa-se que para ambos os géneros, as duas 

classes etárias mais prevalentes são as dos 50-59 

e 60-69 anos, no entanto, é no primeiro intervalo 

(50-59) que conseguimos perceber que existe o 

maior número de indivíduos da amostra. Os indi-

víduos foram selecionados aleatoriamente através 

da abordagem da equipa de investigadores, que se 

localizaram em diversos locais: nas ruas, em locais 

públicos e nas suas próprias casas.

PROTOCOLO DO ESTUDO

De forma a recolher os dados para a investi-
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Gráfico 1: Distribuição das idades dos inquiridos da amostra do concelho do Fundão por géneros

gação foi aplicado um questionário a todos os 

indivíduos que participaram no estudo e que 

visou caraterizá-los quanto ao seu perfil sócio 

demográfico, antropométrico, hábitos diários e 

antecedentes cardiovasculares. Relativamente ao 

perfil antropométrico, o peso foi obtido através 

de uma balança analógica doméstica e a altura 

através do documento de identificação oficial. 

Após a aplicação do questionário e a explicação 

do procedimento foi realizada a avaliação da 

pressão arterial, através do método auscultatório, 

utilizando uma braçadeira corretamente adaptada 

e um aparelho “professional-aneroid sphygmoma-
nometer” da MDF instruments®. Para a obtenção 

dos valores da pressão arterial foram realizadas 

três avaliações com intervalos de 5 minutos, es-

tando o indivíduo sentado e em repouso durante 

5 minutos, com os pés no chão e o braço esquerdo 

à altura do coração.

Previamente à avaliação da pressão arterial foi 

também questionado o indivíduo para perceber se 

existiu qualquer tipo de atividade física, consumo 

de tabaco e/ou ingestão de cafeína, pelo menos 

meia hora antes, visto que poderiam influenciar os 

valores basais da PA. Após esta pesquisa foi então 

palpada a artéria braquial e colocada a braçadeira 

ajustada ao braço do indivíduo.

Posteriormente, a avaliação da PA foi realizada 

com uma pressão de desinsuflação da braça-

deira de 2 mmHg por segundo, baseando-se na 

deteção do primeiro e do último som de Korotkoff, 

com esfigmomanómetro posicionado na artéria 

braquial. Esta é ocluída pela braçadeira insuflada 

posicionada no braço do paciente. O 1º som que 

é ouvido corresponde à pressão arterial sistólica 

(PAS), e o último, à pressão arterial diastólica 

(PAD)[17,18,19,20,21].
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O valor da pressão arterial resultou da média das 

três avaliações e, para a estratificação dos valores 

da PA foram utilizadas as Guidelines da European 
Society of Hypertension de 2009 e as Guidelines da 

European Society of Cardiology de 2007 sendo que 

para valores de pressão arterial sistólica iguais ou 

superiores a 140 mmHg e/ou de pressão arterial 

diastólica iguais ou superiores a 90 mmHg se 

considerou HTA[22,23]. Para além do valor médio 

incluiu-se também estar a fazer medicação anti 

hipertensora.

VARIÁVEIS ESTUDADAS

As variáveis estudadas foram a idade em anos, o 

género, o índice de massa corporal (IMC) em Kg/

m2 e em classes [baixo peso: <18,5 Kg/m2; peso 

normal: 18,5-24,99 Kg/m2; excesso de peso: 25-

29,99 Kg/m2; obesidade: 30- 39,99 Kg/m2; obe-

sidade mórbida:>40 Kg/m2](24), hábitos tabágicos, 

diabetes mellitus, hipercolesterolémia, anteceden-

tes familiares de HTA, prática de atividade física 

(quando executada de forma moderada entre 5 a 7 

vezes por semana durante 30 minutos [25]), o valor 

da pressão arterial obtido, prevalência de HTA, 

HTA medida, HTA medicada, HTA controlada e 

HTA não diagnosticada.

De forma a esclarecer melhor os conceitos uti-

lizados, definem-se assim os seguintes itens (adaptado 

de 11):

1 – Prevalência de Hipertensão Arterial – 

definida para todos os indivíduos que apre-

sentavam HTA medida, ou seja, valores 

obtidos iguais ou superiores a 140 e/ou 90 

mmHg e ainda para todos os inquiridos 

que afirmaram ter HTA e tomavam ou não 

fármacos anti hipertensores;

2 – Prevalência de Hipertensão Arterial 

Medida – envolve todos os indivíduos que 

após a média das três avaliações da pressão 

arterial, os valores obtidos foram superiores 

aos valores de normalidade;

3 – Prevalência de Hipertensão Arterial 

Medicada – todos os inquiridos que afir-

maram ter HTA e que tomavam fármacos 

anti hipertensores;

4 – Prevalência de Hipertensão Arterial 

Controlada – todos os indivíduos que 

afirmaram ter HTA, que tomavam fárma-

cos anti hipertensores e que apresentaram 

valores de PA dentro da normalidade;

5 – Prevalência de Hipertensão Arterial 

Não Diagnosticada – todos os inquiridos 

que afirmaram não ter HTA, que não 

tomavam fármacos anti hipertensores e que 

aquando das três avaliações apresentaram 

valores médios de PA acima dos valores de 

normalidade.

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Todos os dados recolhidos referentes à amostra 

do estudo foram introduzidos, informatizados, 

analisados e tratados com recurso ao programa 

Statistical Package for the Social Science® para 

Windows® versão 20.

No que diz respeito à distribuição das variáveis 

anteriormente apresentadas, estas foram testadas 

quanto à normalidade pelo teste Kolmogorov-
Smirnov (n>30) e quanto à homogeneidade 

das variâncias pelo teste de Levene. Recorreu-

se a uma análise descritiva simples de todas 

as variáveis para caraterização da amostra e 

distribuição das variáveis, tendo sido calculada 

a frequência absoluta (n) e relativa (%) para as 

variáveis categóricas. Relativamente às variáveis 

contínuas calculou-se a média, o desvio-padrão, 

bem como os valores máximos e mínimos para 

um p-value de 0,05 e um intervalo de confiança 

de 95%. Para a realização da análise comparativa 

foram utilizados o teste qui-quadrado ou teste 

exato de Fisher para comparação de frequências. 

O teste ANOVA para amostras independentes de 

três ou mais variáveis, o teste T-Student para dois 

grupos e o cálculo de diferença entre médias com 

análise post-hoc de Tukey. Para verificar o valor 

preditivo dos fatores de risco sobre a probabili-

dade de desenvolver HTA utilizaram-se modelos 

de regressão logística multivariada com recurso 

ao método Backward Stepwise Wald, tendo sido 

verificados os pressupostos do modelo e analisa-

dos as observações influentes.

ÉTICA

Todos os indivíduos que fizeram parte da 

amostra foram previamente informados e es-

clarecidos do estudo em que participaram. Para 

além disso, todos os resultados foram tratados 

estatisticamente, de forma a garantir o anonimato 

e a confidencialidade dos dados.

Desta forma, cada participante assinou um con-

sentimento informado de modo a mostrar que 

tomou conhecimento do procedimento a realizar. 

No caso dos indivíduos inquiridos analfabetos, 

o consentimento informado foi obtido verbal-

mente.

RESULTADOS
Após a recolha da amostra foram aplicados 

os critérios de inclusão e exclusão partindo 

posteriormente para o tratamento estatístico dos 

dados a fim de confirmar as hipóteses levantadas 

inicialmente. 

PERFIL ANTROPOMÉTRICO

O IMC dos indivíduos variou entre 15,59 e 

50,78 Kg/m2, com uma média de 26,41Kg/m2 e 

um desvio padrão de 4,42 Kg/m2.

FATORES DE RISCO

Na distribuição da amostra por classes de IMC 

verificámos que existe uma grande percentagem 

de residentes no concelho do Fundão com excesso 

de peso. O gráfico 2 mostra-nos a distribuição do 

IMC pela população inquirida, onde podemos 

confirmar que, 40,2% dos inquiridos tinham ex-

cesso de peso e 18,4% obesidade, enquanto 38,7% 

apresentavam peso normal.

Dos restantes fatores de risco analisados (gráfico 

3), os que apresentaram uma maior prevalência 

foram a ausência de atividade física (69,4% da 

população inquirida não praticava atividade 

física), a história familiar de HTA (48,9%) e a 

hipercolesterolémia (34,1%). Por outro lado, os 

fatores de risco que apresentaram menor incidên-

cia foram os hábitos tabágicos e a diabetes me-
llitus, com uma prevalência de 19,7% no que diz 

respeito aos hábitos tabágicos. Quanto à diabetes 

mellitus, a prevalência foi de 12%.

ANÁLISE DA PRESSÃO ARTERIAL 

A PAS variou entre 80 e 210 mmHg, com uma 

média de 123,99 mmHg e um desvio padrão de 

20,21 mmHg. 

Tentámos perceber como se comportava a pressão 

arterial sistólica e diastólica em ambos os géneros. 

Concluímos pela análise do gráfico 4, que no 

género feminino existe um aumento progressivo 

da PAS à medida que a idade aumenta. O mesmo 

se verifica nos indivíduos do género masculino, 

onde constatamos que este aumento apenas não 

é visível na classe etária ≥ 80 anos de idade, onde 

diminui. Ainda no decorrer desta análise concluí-

mos que a média da PAS, no género masculino, 

foi superior ao feminino, em todas as classes 

etárias com a exceção do último grupo com idade 

igual ou superior a 80 anos de idade, onde se 

verifica que esta tendência se inverte.

Após esta análise tentámos perceber se havia 

relação entre a PAS, com o género e a idade, 

verificámos que existem diferenças estatistica-

mente significativas para o género masculino e a 

PAS medida (p<0,001). Para verificar se existia 

associação entre a PAS e a idade recorreu-se à 

análise da correlação de Pearson. Verificou-se que 

a correlação é positiva e estatisticamente significa-

tiva (p<0,001; r=0,252), demonstrando que existe 

um correlação fraca entre as variáveis. Observá-

mos também que, à medida que estabelecemos 

as comparações entre as diferentes classes etárias, 

existe uma média de PA significativamente maior 

numa idade mais avançada, quando comparada 

com uma classe etária mais jovem, porém a partir 

dos 79 anos de idade verifica-se o contrário para o 

género masculino.

Fizemos a mesma análise para a PAD, observá-

mos que teve uma variação entre 40 e 115 mmHg, 
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Gráfico 2: Distribuição dos indivíduos da amostra pelas classes de IMC

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

com uma média de 75,09 mmHg e um desvio 

padrão de 11,31 mmHg. Mais detalhadamente, 

através do gráfico 4, verificámos que existiu um 

aumento linear nos valores médios da PAD 

em relação à idade, apenas nos grupos etários 

mais jovens, tanto no género feminino como no 

masculino. Para além disso, relacionámos a média 

da PAD entre os géneros observando-se que, no 

género masculino, os valores registados foram 

superiores aos registados no feminino em todas 

as classes etárias com exceção da faixa etária ≥80 

anos de idade, onde a média da PAD é ligeira-

mente superior no género feminino. A maior 

diferença entre géneros verificou-se no grupo 

etário dos 30-39 anos, em que o género masculino 

apresentou uma diferença de 8,61 mmHg em 

relação ao género feminino. Tal como na PAS, 

tentámos perceber se existia relação entre a PAD, 

o género e a idade, verificando assim que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre 

o género masculino e a PAD medida (p<0,001). 

Através da análise da correlação de Pearson veri-

ficou-se que a associação entre a PAD e a idade 

é negativa e não é estatisticamente significativa 

(p=0,434; r=-0,022) demonstrando que existe 

uma fraca correlação entre as variáveis.

PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO ARTE-

RIAL

A prevalência da HTA no concelho do Fundão, 

para a amostra estudada, ajustada à população 

residente, foi de 48%, mostrando ser superior no 

género feminino (50,7%) do que no masculino 

(49,3%). Dos 48% de hipertensos, 23,8% tiveram 

valores de PA medida acima dos valores conside-

rados normais, enquanto 23,9%, apesar de serem 

hipertensos já conhecidos, apresentaram valores 

dentro dos limites de normalidade.

Ao relacionar a prevalência de HTA com a idade 

e o género verificámos, através do gráfico 5 que, 

nos grupos etários mais jovens existe maior pre-

valência de HTA no género masculino enquanto, 

nas classes etárias mais elevadas (70-79, ≥80 

anos) a prevalência de HTA é superior no género 

feminino. Verificou-se também que à medida que 

a idade avança, aumenta a diferença de percenta-

gem de HTA entre os géneros, observando-se 

que é na classe etária dos 60-69 anos, no género 

masculino, que se apresenta a maior prevalência 

de HTA. De forma a caraterizar a prevalência 

de HTA no concelho do Fundão, estimámos a 

prevalência por freguesia. Através da imagem 

1 conseguimos perceber como se distribui a 

percentagem de HTA pelas 31 freguesias. Assim, 

verificámos que a maior taxa de HTA incide 

na freguesia Escarigo (76,9%), seguindo-se a 

freguesia Mata da Rainha (71,4%), Lavacolhos 

(70%), Atalaia do Campo (69%) e Alcaide (64%). 

Gráfico 4: Relação entre o valor da PAD e PAS média, classes etárias e géneros, no concelho do Fundão
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As freguesias com menor prevalência de HTA são 

Alpedrinha (23,8%), Soalheira (27,8%), Fatela 

(33,3%), Póvoa de Atalaia (34,5%) e Aldeia Nova 

do Cabo (34,8%).

RELAÇÃO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL 

COM OS FATORES DE RISCO

Realizou-se um modelo de regressão logística 

multivariada de modo a verificar se as variáveis 

IMC, idade, género, história familiar de HTA, 

hábitos tabágicos, DM e hipercolesterolémia 

tinham influência na prevalência de HTA. 

Verificámos, através da análise do gráfico 6, que 

a prevalência de HTA é superior em indivíduos 

com excesso de peso sendo que, para esta variável, 

a presença de HTA foi superior no género 

masculino, enquanto para a obesidade foi no 

feminino que se registou a maior prevalência 

de HTA. Recorrendo ao modelo de regressão 

logística verificou-se que o IMC apresenta um 

valor preditivo significativo para a ocorrência de 

HTA (p<0,001), observando-se o mesmo para o 

género (p=0,03). 

Ainda com recurso ao modelo de regressão 

logística multivariada aplicando o método Back-
ward Stepwise de Wald, ajustaram-se os diversos 

fatores de risco verificando-se que a idade, o 

IMC, a história familiar de HTA, a DM e a 

hipercolesterolémia apresentam valores preditivos 

significativos positivos para a probabilidade de 

ter HTA. O modelo obtido permitiu concluir 

que a idade aumenta 1,1 vez por ano o risco de 

desenvolver HTA, o IMC 1,2 vezes por Kg/m2, a 

presença de fatores hereditários de HTA 2 vezes, 

a DM 3,2 vezes e a hipercolesterolémia 1,8 vezes, 

como mostra a tabela 2.

Relacionando a prevalência de HTA com a práti-

ca de atividade física regular verificámos que, dos 

indivíduos que afirmaram praticar exercício físico 

regular, 33,2% não tem HTA enquanto entre 

os que não praticam atividade física, 72,2% tem 

HTA. Através do teste qui-quadrado constatou-se 

que para estas duas variáveis existe uma relação 

estatisticamente significativa (p=0,043).

PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO ARTE-

RIAL MEDIDA

Estudámos ainda a prevalência de HTA medida 

no concelho do Fundão, sendo encontrado um 

valor de 23,8%, mais elevado no género masculino 

(58,5%) do que no feminino (41,5%). 

Ao comparar o género com a idade, observámos 

através do gráfico 7, que a prevalência de HTA 

medida aumenta no género masculino até à faixa 

etária 60-69 anos, já para o feminino esta situação 

apenas se verifica até ao grupo dos 50-59 anos. Se 

compararmos esta prevalência entre os géneros 

verificamos que esta é superior no masculino para 

Gráfico 5: Prevalência de HTA por classes etárias e géneros no concelho do Fundão
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Imagem 1: Distribuição geográfica da HTA pelas freguesias do concelho do Fundão

os intervalos 18-29, 30-39, 60-69 e 70-79 anos.

A maior prevalência de HTA medida regista-se 

no género masculino na classe etária dos 60-69 

anos de idade, tal como se verificou na variável 

anteriormente estudada.

PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO ARTE-

RIAL MEDICADA

Entre os indivíduos inquiridos, 35,1% afirmaram 

estar sob terapêutica anti hipertensora, sendo que 

56,6% correspondem ao género feminino e 43,3% 
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Gráfico 6: Relação entre a prevalência de HTA, géneros e IMC no concelho do Fundão

Fatores de risco
Significância (p) Odd Ratio

(OR)

Intervalo de Confiança de 95%

Limite 

mínimo

Limite 

máximo

Idade <0,001 1,066 1,052 1,080
IMC <0,001 1,202 1,148 1,259

História familiar de 

HTA

<0,001 2,007 1,404 2,868
DM 0,002 3,173 1,546 6,512

Hipercolesterolémia 0,001 1,831 1,292 2,744

Tabela 2: Relação entre a presença de HTA e diversos fatores de risco no concelho do Fundão

Gráfico 7: Prevalência de HTA medida por classes etárias e por géneros no concelho do 

Fundão

ao masculino. Ao contrário do que se verificou na 

prevalência de HTA e de HTA medida, em que 

o género masculino predominava em relação ao 

feminino, na HTA medicada a situação inverte-se, 

havendo mais grupos etários no género feminino 

sob terapêutica anti hipertensora.

Como se pode verificar no gráfico 8, existe uma 

maior prevalência de HTA medicada no género 

feminino nas faixas etárias 30-39 anos, 50-59 

anos, 70-79 anos e ≥80 anos de idade, em relação 

ao género masculino. Constatámos também que 

a prevalência de HTA medicada aumenta, no 

género feminino, à medida que a idade avança 

contudo, o mesmo não aconteceu no género 

masculino já que a partir dos 69 anos de idade 

existe uma diminuição da prevalência de HTA 

medicada. A maior prevalência de HTA medicada 

registou-se no grupo etário dos 60-69 anos, no 

género masculino, tal como verificámos na pre-

valência de HTA e de HTA medida.

PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO ARTE-

RIAL CONTROLADA 

Dos indivíduos que apresentavam HTA medicada 

(35,1%), 23,9% estavam medicados e com valores 

de PA dentro dos valores da normalidade (HTA 

conhecida, medicada e controlada), enquanto 

11,2% estavam a fazer terapêutica anti hiper-

tensora, mas apresentaram valores superiores aos 

considerados normais, como podemos verificar no 

gráfico 9.

Considerando a prevalência de inquiridos com 

HTA controlada, verificamos que a maior per-

centagem corresponde ao género feminino com 

60,1% enquanto 39,9% correspondem ao género 

masculino.

Tal como aconteceu na HTA medicada, e como 

podemos verificar no gráfico 10, também a HTA 

controlada apresenta um predomínio do género 

feminino em relação ao masculino, estando este 

com valores superiores apenas em dois dos sete 

grupos etários. A maior prevalência de HTA 

controlada observou-se na classe etária dos 60-69 

anos, no género masculino, tal como nas variáveis 

anteriormente estudadas.

Com o objetivo de tentar perceber se existia 

alguma relação entre a HTA não controlada e o 

número de fármacos anti hipertensores, relacioná-

mos estas duas variáveis acabando por concluir 

que não existe qualquer relação estatisticamente 

significativa (p=0,578).

Recorremos ao modelo de regressão logística 

multivariada de Backward Stepwise Wald de modo 

a ajustar os diversos fatores de risco. Constatá-

mos que o único fator de risco que apresenta um 

valor preditivo significativo para a probabilidade 

de HTA não controlada, é a diabetes mellitus, tal 

como podemos observar na tabela 3.
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Gráfico 8: Prevalência de HTA medicada por classes etárias e géneros no concelho do Fundão

PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO ARTE-

RIAL NÃO DIAGNOSTICADA 

Entre os indivíduos que afirmaram não estar a 

fazer qualquer tipo de medicação anti hipertenso-

ra (51,7%), constatou-se que 13,1% apresentavam 

valores de PA superiores aos normais.

Verificámos que para esta prevalência existe uma 

maior percentagem de HTA não diagnosticada 

no género masculino (65,7%) do que no feminino 

(34,3%). Através da análise do gráfico 11 verificá-

mos que a prevalência de HTA não diagnosticada 

é superior no género masculino nas classes etárias 

dos 18-29 anos, 30-39 anos, 60-69 anos e 70-79 

anos. Nos restantes grupos etárias, 40-49 anos, 

50-59 anos e ≥80 anos, predomina o género femi-

nino. É na faixa etária dos 40-49 anos, no género 

feminino, que se encontra a maior prevalência de 

HTA não diagnosticada, ao contrário do anali-

sado na prevalência de HTA e de HTA medida.

Tentámos perceber como se comporta a pre-

valência de HTA não diagnosticada nas diversas 

freguesias. Verificámos que a maior incidência de 

HTA não diagnosticada ocorreu nas freguesias 

de Lavacolhos (66,7%), Escarigo (50%), Bogas 

de Cima (45,5%), Atalaia do Campo (42,9%) e 

Alcongosta (36,4%), onde se verifica também a 

maior prevalência de HTA (Lavacolhos, Escarigo 

e Atalaia do Campo) e de HTA medida (Atalaia 

do Campo e Bogas de Cima). As freguesias com 

menor prevalência de HTA não diagnosticada 

foram os Enxames e a Barroca com 7,1%, sendo 

que nas freguesias Fatela (n=21), Castelo Novo 

(n=40) e Bogas de Baixo (n= 8) não encontrámos 

nenhum caso de HTA não diagnosticada.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
Apesar da evolução registada nos últimos anos ao 

nível do conhecimento, tratamento e controlo da 

HTA, esta doença continua a afetar um elevado 

número de pessoas em Portugal. São vários os 

estudos a nível nacional que vão ao encontro 

deste problema de saúde pública. No entanto, é 

importante o estudo da prevalência da HTA em 

cada região e, principalmente, nas classes etárias 

mais jovens objetivando a diminuição das taxas de 

prevalência de HTA bem como as taxas de pre-

valência de doenças cardiovasculares provocadas 

por este fator de risco. Deste modo, esta investiga-

ção visou contribuir para o conhecimento, através 

do estudo de uma região específica do país, da 

prevalência de HTA, mais especificamente o con-

celho do Fundão, região da zona interior centro.

Este trabalho mostrou que existe uma elevada 

prevalência de HTA na população estudada do 

concelho do Fundão. Permitiu também perce-

ber que parte da população apresenta valores de 

PA acima da normalidade agindo naturalmente 

Gráfico 9: Relação entre HTA medicada, HTA controlada e HTA não controlada no concelho do 

Fundão

Gráfico 10: Prevalência de HTA controlada por classes etárias e géneros no concelho do Fundão

ArtigoOriginal1.indd   14 5/17/2014   5:06:41 PM



MAIO/JUNHO 2014 15

Tabela 3: Relação estatística entre os fatores de risco e a HTA não controlada 

no concelho do Fundão

Fatores de 
risco

Significância 

(p)

Odd

Ratio (OR)

Intervalo de Confiança de 

95%

Limite 

mínimo

Limite 

máximo

Diabetes 

mellitus

0,009 2,250 1,220 4,151

Gráfico 11: Prevalência de HTA não diagnosticada por classes etárias e géneros no concelho do Fundão

perante esse facto. 

Comparando os dados obtidos neste estudo com 

os do estudo PAP, realizado em 2007 e que obser-

vou 5023 indivíduos(8), verificámos que os nossos 

valores médios da PAS e da PAD encontrados 

foram inferiores. O valor médio da PAS encon-

trado no concelho do Fundão foi 10,71 mmHg 

inferior ao encontrado no estudo PAP assim 

como o valor da PAD, foi inferior 5,41 mmHg no 

nosso estudo.

Tal como no estudo PAP e no estudo VAL-

SIM(7,8), quando relacionámos a PAS com a idade, 

concluímos que esta teve uma relação direta 

com a idade, aumentando assim em simultâneo 

à medida que a idade avançava. Encontrámos 

também valores superiores no género masculino 

com exceção da classe etária ≥80 anos, sendo esta 

uma das oposições entre estes dois estudos já que, 

no estudo PAP o género masculino predomina 

sempre sobre o feminino. Relativamente à PAD 

verificámos que não houve um aumento linear 

do valor da PA à medida que a idade aumentava, 

aproximando-se do estudo PAP. No entanto, 

os valores por nós encontrados foram sempre 

superiores no género masculino, à exceção da 

classe etária ≥80 anos, onde os valores foram 

superiores no género feminino. Este resultado 

vem ao encontro de um estudo recente que afirma 

que até aos 70 anos os valores de PA tendem a 

ser superiores no género masculino, invertendo-se 

depois desta classe etária[26].

Ao realizar o teste estatístico para perceber qual 

a prevalência de HTA na população estudada 

do concelho do Fundão apurámos que, 48% da 

amostra é hipertensa. Estes valores aproximam-

se dos valores encontrados pelo estudo PAP, 

que concluiu que 45,4% da população da zona 

centro é hipertensa[8]. Comparando os nossos 

resultados com os do estudo de Gomes et al sobre 

a prevalência de HTA no concelho da Covilhã[11], 

verificamos que existe uma menor prevalência 

no concelho do Fundão quando comparados 

com o concelho da Covilhã, que apresentou uma 

prevalência de HTA de 63,3%. Comparámos 

também os nossos resultados com os do estudo 

de Simões et al sobre a prevalência de HTA em 

Castelo Branco[27], em que verificámos, mais uma 

vez, que existe uma menor prevalência de HTA 

no concelho do Fundão comparativamente ao de 

Castelo Branco, já que este apresentou uma pre-

valência de HTA de 62,4%. Esta situação poderá 

ser justificada pelo facto de a nossa amostra ter 

uma maior distribuição de idades e, assim, uma 

média de idades mais baixa. Enquanto a média 

de idades do nosso estudo foi de 54,58 anos, a 

média de idades do estudo da prevalência de 

HTA no concelho da Covilhã foi de 66,28 anos. 

Já o estudo de Simões et al sobre a prevalência de 
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Imagem 5: Distribuição geográfica da HTA não diagnosticada pelas freguesias do concelho do Fundão
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HTA no concelho de Castelo Branco apresentou 

como classe etária mais prevalente, a dos 65-74 

anos. Pelo contrário, o estudo Amália revelou 

uma prevalência de HTA muito inferior à que 

foi encontrada no nosso estudo (23,7%)[9]. Esta 

diferença de valores do estudo Amália em relação 

aos outros estudos pode ter ocorrido, pelo facto 

de a presença de HTA não ter sido considerada 

com base no valor da PA obtido, uma vez que 

não foi efetuada qualquer avaliação, mas sim por 

indicação dos inquiridos. 

Relacionámos ainda a HTA com os fatores de 

risco e apurámos que esta apresentou resultados 

estatisticamente significativos na relação com 

o IMC. Na nossa amostra cerca de 58,6% dos 

inquiridos, tinha um valor de IMC acima dos 

valores da normalidade. Este resultado vem 

ao encontro do estudo PAP em que 50% da 

população tinha excesso de peso ou obesidade[8]. 

Estabelecendo a relação entre as classes de IMC e 

a prevalência de HTA, nos inquiridos, verificámos 

que na classe “peso normal”, cerca de 29,6% dos 

inquiridos eram hipertensos, contrastando com 

a classe “excesso de peso e obesidade” em que 

aproximadamente 55,7% e 72,3% dos partici-

pantes, respetivamente, tinham HTA.

A fim de comprovar os nossos dados, com-

parámo-los com os do estudo Amália[9], onde 

observámos algumas diferenças. A prevalência de 

HTA segundo o IMC, na amostra recolhida no 

estudo Amália, foi mais elevada nos grupos com 

obesidade mórbida (53,5%) ou obesidade (45,6%) 

sendo que com excesso de peso, de valor inter-

médio (27,3%) e mais baixa nos inquiridos que 

referiram peso normal ou baixo peso, respetiva-

mente com 15,8% e 14,7% de hipertensos. Assim, 

podemos afirmar que os valores do nosso estudo 

são superiores aos encontrados no estudo Amália.

Outra relação estatisticamente significativa 

neste estudo foi a relação da HTA com a idade. 

Tal como comprovado por vários estudos[9,11,28], 

à medida que a idade avança, surge uma maior 

propensão para o risco de desenvolver HTA. No 

estudo Amália, a prevalência de HTA foi mais 

elevada na classe etária 70-79 anos e na classe ≥80 

anos, sendo mais baixa na classe 40-49 anos[9]. No 

nosso estudo, a prevalência mais elevada de HTA 

observou-se na classe etária ≥80 anos (79,7%) e 

a mais baixa na classe etária 18-29 anos (6,4%). 

Estes dados vão ao encontro do estudo PAP que 

notou também uma tendência para um aumento 

da prevalência de HTA com a idade, tendo-se 

observado uma prevalência mínima de 11,1% no 

grupo etário dos 18-24 anos e uma prevalência 

máxima de 84,1% no grupo dos inquiridos com 

mais de 74 anos[8].

Por outro lado, investigámos a relação da HTA 

por género, concluindo que, a maioria das 

prevalências estudadas revelaram percentagens 

superiores no género masculino em todas as 

classes etárias, excetuando a classe etária ≥80 anos. 

A partir desta faixa etária a situação inverteu-se, 

passando o género feminino a prevalecer sobre 

o masculino em todas as prevalências. Esta 

conclusão tem sido tomada em consideração por 

vários estudos[7,8,9,11,28].

Noutra perspetiva, a discrepância entre géneros 

tende a enfatizar-se com o avançar da idade em 

ambos os concelhos, ao contrário do estudo PAP 

que refere que o mesmo tende a atenuar-se[8].

Na investigação por nós realizada, verificou-se 

que 50,7% das mulheres tinham HTA enquanto 

49,3% diziam respeito ao género masculino, pre-

valecendo este sobre o feminino nas classes etárias 

18-29, 30-39, 40-49 e 60-69. O facto de o género 

masculino prevalecer sobre o feminino, pelo me-

nos nas duas primeiras faixas etárias, é compatível 

com diversos estudos já realizados[8].

São diversos os fatores de risco que podem estar 

associados à probabilidade de desenvolver HTA. 

Assim, outra relação estatisticamente significativa 

surgiu entre a prevalência de HTA e a prática de 

atividade física regular. O estudo de Gomes et al 
verificou que a probabilidade de desenvolver HTA 

é mais elevada em indivíduos que não praticam 

exercício físico de forma regular[11]. O mesmo se 

verificou no estudo realizado por Perdigão et al e 

no estudo de Machado et al da mesma índole[9,29]. 

No nosso estudo comprovámos isso mesmo, em-

bora com valores mais baixos, verificando-se que, 

dos indivíduos inquiridos no concelho Fundão, 

que não praticam exercício físico regular, 72,2% 

tem HTA enquanto, dos indivíduos que afirma-

ram praticar exercício físico de forma regular, 

33,2% não têm HTA.

No estudo por nós realizado, percebemos também 

que a existência de história familiar de HTA e a 

presença de diabetes mellitus aumentam o risco 

de desenvolver HTA, o que vai ao encontro do 

que está descrito em vários estudos da mesma 

natureza[8,9,11].

Estudámos ainda a percentagem de hipertensos 

da amostra de forma a perceber quantos destes 

tinham HTA controlada, não controlada ou HTA 

não diagnosticada. Desta forma, percebemos que 

do total de indivíduos que participaram no estudo 

referente ao concelho do Fundão, 35,1% estavam 

medicados com terapêutica anti hipertensora e 

dos que tinham conhecimento da doença cerca de 

11,2% tinham a PA não controlada. É importante 

realçar o facto de muitos inquiridos com HTA di-

agnosticada referirem que só fazem a terapêutica 

anti hipertensora que lhes foi prescrita quando, ao 

avaliar a pressão arterial, os valores se encontram 

elevados, deixando de tomar ao estar controlada. 

Esta situação vem demonstrar a falta de conhe-

cimento e informação acerca da doença, seja esta 

por parte do utente ou do profissional de saúde.

Apesar de nas últimas décadas terem vindo a 

ser realizadas inúmeras pesquisas no sentido de 

reduzir as taxas de morbilidade e mortalidade 

consequentes de anos de HTA não tratada, esta 

continua a ser uma doença sub diagnosticada e 

mal controlada[7,11,30].

No que diz respeito ao tratamento da HTA, 

este não se baseia apenas na administração de 

fármacos, mas também na prevenção e controlo 

dos agentes causadores, sendo que a maioria dos 

hipertensos apresenta fatores de risco cardiovas-

culares modificáveis adicionais[10]. A mudança de 

hábitos alimentares e estilos de vida, o controlo da 

diabetes mellitus, o excesso de peso, o excesso de 

álcool, o tabagismo, a ingestão de sal, entre outros, 

são condições que podem ser modificadas para 

assim manter uma pressão arterial controlada[13,14].

Tal como mencionou Mancia et al[22], a HTA 

não tratada está associada a um risco de lesão 

em órgãos alvo em 50% das pessoas, após 8-10 

anos do seu início[11,30]. Face a estas conclusões, 

torna-se imprescindível a existência de um maior 

controlo por parte dos clínicos com a realização 

de exames complementares de diagnóstico de 

rotina, tal como o eletrocardiograma, a monitori-

zação ambulatória da pressão arterial, ecocardio-

grama, triplex scan cervical e análises séricas para 

avaliar essencialmente aspetos relacionados com a 

função renal[11,22].

A HTA não diagnosticada pode, por vezes, 

apresentar valores preditivos elevados e que se 

devem ter em conta, uma vez que, pode evoluir de 

forma assintomática, provocando apenas sintomas 

quando já existem complicações cardiovascula-

res[11,31]. Por este motivo a HTA é descrita como o 

assassino silencioso porque, normalmente evolui 

sem manifestar qualquer sintoma, sem que a pes-

soa se aperceba até, subitamente, provocar uma 

complicação grave, podendo ser fatal[22].

A prevalência de HTA não diagnosticada, no 

nosso estudo, foi de 13,1% sendo que esta foi su-

perior no género masculino. No estudo realizado 

por Macedo et al[8], a prevalência de HTA não 

diagnosticada foi de 54%, valor bastante superior 

ao encontrado por nós, uma vez que se trata da 

prevalência a nível nacional. Comparando, mais 

uma vez, os nossos dados com os obtidos por 

Gomes et al[11], verificamos que a prevalência de 

HTA não diagnosticada foi superior no nosso 

estudo, para além de que no estudo por eles 

realizado, esta prevalência foi superior no género 

feminino. Esta diferença poderá ser justificável, 

pelo facto de no estudo de Gomes et al existir uma 

amostra com um maior número de indivíduos do 

género feminino.

Tentámos ainda perceber qual a prevalên-
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cia de HTA no concelho por freguesias. Foi 

nas freguesias de Escarigo, Mata da Rainha e 

Lavacolhos que se registou a maior prevalência 

de HTA, estando estas freguesias situadas em 

pontos extremos do concelho. Por outro lado, as 

freguesias do Telhado, Póvoa da Atalaia e Castelo 

Novo, situadas mais no centro do concelho, são 

as que apresentam as percentagens mais elevadas 

de controlo de HTA. Analisando a distribuição 

geográfica da prevalência de HTA e de HTA 

controlada, concluímos que esta não se restringe 

a uma área específica do concelho pelo que não 

podemos chegar a um consenso acerca da zona 

mais afetada. No entanto, interrogamo-nos acerca 

da prevalência de HTA se situar em pontos ex-

tremos do concelho: estará este facto relacionado 

com a falta de meios de diagnóstico e terapêutica 

em freguesias mais distanciadas?

Tal como pudemos constatar, neste estudo, 

verificou-se uma elevada prevalência de indivídu-

os que praticavam exercício físico, sendo que esta 

poderá ter sido influenciada pela época do ano 

em que a amostra foi recolhida, uma vez que, no 

verão, as pessoas tendem a fazer mais caminhadas. 

Aproximadamente 60% dos inquiridos praticavam 

caminhadas.

No decorrer deste estudo encontrámos algumas 

limitações tais como o facto de muitas pes-

soas rejeitarem a abordagem visto esta ser feita 

na rua, o facto de a recolha da amostra ter sido 

feita seguindo uma técnica de amostragem por 

conveniência e os fatores de risco dos inquiridos 

terem sido avaliados através do questionário, o 

que poderá levar a alguma imprecisão de algumas 

respostas dadas. 

Face à elevada prevalência de HTA encontrada 

no concelho do Fundão, torna-se fulcral alertar as 

autoridades de saúde locais para a necessidade de 

desenvolvimento de estratégias para melhorar a 

prevenção, deteção e o tratamento da HTA, auxil-

iar na implementação de novas formas de sensibi-

lização da população para a HTA e para as graves 

consequências que esta pode trazer para a saúde 

de cada indivíduo. Assim torna-se importante 

interpretar os resultados obtidos a fim de nos 

trazer algo imprescindível para o desenvolvimento 

de campanhas de prevenção primária no sentido 

de minimizar a prevalência de HTA e aumentar 

as percentagens de tratamento e controlo. 

Relativamente à população mais jovem conside-

ramos importante atuar com campanhas de 

promoção de estilos de vida saudáveis, alertando 

esta população para esta realidade tão atual.
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RESUMO
Introdução: A clínica evidencia e alguns estudos 

epidemiológicos confirmam que a hiperuricémia 

se associa às doenças cardiovasculares e renais, à 

hipertensão, à diabetes tipo 2 desempenhando 

importante papel no desenvolvimento do pro-

cesso aterosclerótico que lhes está na base.

O presente trabalho pretende inquirir da as-

sociação do ácido úrico a reconhecidos factores 

de risco aterosclerótico: obesidade, hiper-

glicémia, hiperinsulinémia, certas dislipidémias e 

insulino-resistência.

Material e Métodos: Em amostra populacio-

nal constituída por 38 homens e 52 mulheres, 

utentes de uma consulta de cardiologia, com 

idades superiores a 30 anos, clinicamente defini-

dos como não diabéticos mas com patologia 

cardiovascular e/ou antecedentes familiares desta 

patologia, determinaram-se, em jejum, o ácido 

úrico, glicose, insulina, colesterol total, HDL-

c, trigliceridos, gama glutamil transferase e 

calcularam-se os índices, de resistência à insulina 

HOMA, o índíce aterogénico Colesterol/HDL-

c e o de massa corporal.

Resultados: Apesar-de algumas variações inter 

sexos observámos associação da hiperuricémia 

aos factores de risco considerados, com envolvi-

mento hepático traduzido no aumento da activi-

dade enzimática da gama glutatamil transferase.

Discussão: A aterogenicidade dos factores de 

risco considerados e a capacidade do ácido úrico 

intervir no progresso do processo ateroscler-

erótico dada a sua contribuição directa no stress 

oxidativo e lesão do endotélio tornam maior o 

risco dos indivíduos com hiperuricémia.

Conclusão: A hiperuricémia deverá constituir 

um alerta para o clínico estabelecer, nos atin-

gidos, adequada estratégia para diminuição do 

risco global.

Palavras-chave: Hiperuricémia; Obesidade, 

Insulino-resistência; Dislipidémias;Gama Glu-

tamil Transferase.

ABSTRACT
Introduction: The clinical evidence and some 
epidemiological studies confirm that hyperuricemia 
is associated with cardiovascular and renal diseases, 
hypertension, and type 2 diabetes playing important 
role in the development of atherosclerosis which un-
derlies them. This work intends to inquire about the 
associations of hyperuricemia with some recognised 
atherosclerostic risk factors: obesity, hyperglicemia, 
hyperinsulinemia, certain dyslipidemias and insulin 
resistance.
Materials and methods: The sample population 
was consisted of 38 men and 52 women, aged over 
30 years, clinically defined as non diabetic but with 
cardiovascular disease and/or family history of this 
pathology. 
All subjects in fast underwent measurement in 
blood of uric acid, glucose, insulin, total cholesterol, 
HDL-c, triglycerides and were calculated the indi-
ces of insulin resistance HOMA, atherogenic index 
Cholesterol/HDL-c and of body mass.
Results: We observed associations between hyper-
uricemia and the risk factors considered in spite of 
small variation inter sexes all with hepatic involve-
ment expressed by increased activities of gamma 
glutamyl transferase.
Discussion: The atherogenicity of each risk factor 
considered together with the capacity uric acid has 
to increment the development of the atherosclerotic 
process through its role in oxidative stress and 
endothelial injury make those with hyperuricemia 
become at higher risk.
Conclusion: Hyperuricemia should be an alert in 
order to establish appropriate strategy to promote 
risk reduction.

Keywords: Hyperuricemia; Obesity; Insulin 
Resistance; Dyslipidemia; Gamma Glutamyl 
Transferase.

INTRODUÇÃO 
A clínica evidencia e alguns estudos 

epidemiológicos confirmam que a hiperuricémia 

se associa às doenças cardiovasculares (DCV) e 

renais, à hipertensão, à diabetes tipo 2. Todavia, 

graças ao desenvolvimento da fisiopatologia, o 

conhecimento do papel do ácido úrico nestas 

patologias vem evoluindo, de simples marcador, 

a verdadeiro factor de risco. Este papel está 

relacionado com o contributo da hiperuricémia 

na aceleração do desenvolvimento do processo 

aterosclerótico e, consequentemente do risco das 

DCV, sobretudo se em sinergia com os vários 

componentes da síndrome metabólica (SM).

O presente trabalho pretende inquirir, 

em amostra populacional portuguesa, das 

associações da hiperuricémia a alguns 

componentes da SM, que são simultaneamente 

reconhecidos factores de risco aterosclerótico: 

obesidade, hiperglicémia, hiperinsulinémia 

e insulino-resistência, certas dislipidémias. 

A gama glutamil transferase (GGT) foi 

introduzida como indicador da saúde 

hepatocelular dos analisados.

MATERIAL E MÉTODOS
AMOSTRA POPULACIONAL
A amostra populacional foi constituída por 

90 indivíduos, utentes de uma consulta de 

cardiologia preventiva, clinicamente referidos 

como não diabéticos mas com patologia 

cardiovascular e/ou antecedentes familiares 

de DCV ou diabetes tipo 2, (38 homens e 52 

mulheres) com idades superiores a 30 anos. 

A idade média (± Desvio padrão) foi de 48.3 

(±9.7) anos, sem diferença significativa entre 

os sexos. Todos os indivíduos estavam, no 

momento da colheita de sangue, em jejum de, 

pelo menos, 12 horas.

EXAMES LABORATORIAIS
Os parâmetros bioquímicos foram determinados 

por métodos enzimáticos colorimétricos em 

auto analisador Hitachi 911 (Boehringer 

Mannhein, Kobe, Japan), com reagentes Roche 

Diagnostics GmbH.

Quantificaram-se o ácido úrico, a glicose, 

o colesterol total, HDL-c, e trigliceridos, 

pelos métodos de Uricase-PAP, GOD-PAP, 

CHO-PAP, HDL-c Plus e GPO-PAP 

respectivamente, com coeficientes de variação 
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intra e inter-ensaios a definirem boa precisão 

dos resultados. 

Mediu-se a actividade enzimática da GGT de 

acordo com a metodologia recomendada pela 

International Federation of Clinical Chemistry 

(IFCC).

As concentrações séricas da insulina foram 

processadas em auto analisador IMMULITE 

pelo método imunométrico enzimático 

quimioluminescente em fase sólida, utilizando 

reagentes IMMULITE Diagnostic Products 

Corporation. 

Calculámos a relação Colesterol/HDL-c e o 

índice de massa corporal (IMC).

Obtivemos o índice de resistência à insulina 

(IR-HOMA) de acordo com a fórmula proposta  

por Matthews et al., (insulina em jejum μU/mL 

x glicose em jejum, mmol/L / 22.5) 1.

CRITÉRIOS E VALORES DE REFERÊNCIA
Hiperuricémia
Considerámos hiperuricémicos os indivíduos 

com concentrações de ácido úrico superior aos 

valores discriminatórios correspondentes ao 

percentil 75 das respectivas distribuições ≥428 

μmol/L (7.18 mg/dL) para os homens e ≥287 

μmol/L (4.82 mg/dL) para as mulheres. 2-7

Hiperglicémia
Hiperglicémicos foram os indivíduos com 

concentrações de glicose em jejum superiores a 

6.1 mmol/L (110 mg/dL). 

Hiperinsulinémia
Definimos como hiperinsulinémicos os 

indivíduos que apresentavam concentrações 

séricas de insulina em jejum, superiores aos 

valores discriminatórios correspondentes ao 

percentil 75 das respectivas distribuições 117 

pmol/L (16.3 μU/mL) para os homens e 84 

pmol/L (11.7 μU/mL) para as mulheres.

Insulino-resistência
Na população analisada o percentil 75 dos 

valores de HOMA foi 3. A insulino-resistência, 

foi assim identificada sempre que HOMA ≥3 e/

ou intolerância à glicose (glicose em jejum> ≥6.1 

mmol/L) ≥110 mgl/dL e ou glicémia às 2 horas 

pós ingestão 75g de glicose ≥7.8 mmol/L (140 

mg/dL). 

Dislipidémias
Classificámos como dislipidémicos os 

indivíduos que apresentavam isoladamente 

ou em concomitância, os níveis seguintes de 

concentrações: colesterol total ≥ 4.9 mmol/L 

(190 mg/dL), HDL-c ≤ 1.17 mmol/L (45 mg/

dL), Colesterol/HDL-c ≥5 e trigliceridos ≥ 

2.05 mmol/L (180 mg/dL), de acordo com as 

Recomendações da Sociedade Portuguesa de 

Aterosclerose. 8

Classificámos como obesos os indivíduos com 

IMC> 30 Kg/m2. 9

Considerámos como valores elevados de GGT 

os superiores ao Percentil 75 da respectiva 

distribuição (≥ 49.5 U/L nos homens e ≥22 U/L 

nas mulheres).

Síndrome metabólica
De acordo com os critérios propostos pela 

OMS,10 considerámos que havia presença de 

SM em todos os participantes que apresentavam 

as seguintes características: Insulino-resistência 

mais dois dos seguintes factores de risco: IMC> 

30 Kg/m2, trigliceridos ≥ 1.71 mmol/L (≥150 

mg/dL), HDL-c <0.9 mmol/L (< 35 mg/dL)  

para os homens e <1.0 mmol/L (<40 mg/dL 

mg/dL) para as mulheres. 

ANÁLISE ESTATÍSTICA
Analisámos os dados separadamente nos 

homens e nas mulheres dadas a diferenças, das 

concentrações séricas de ácido úrico entre os 

dois sexos.

Avaliámos a normalidade das distribuições 

através do teste não-paramétrico de Shapiro-

Wilk dado ao tamanho reduzido da amostra. 

As proporções comparámo-las pelo teste X2 e 

quando necessário, pelo teste de Fisher.

Utilizámos o teste de Kruskal-Wallis na 

comparação da mediana do ácido úrico e do nº 

de componentes da SM.

Construimos curvas ROC (Receiver Operating 

characteristic Curve) de ácido úrico versus 

componentes da síndrome metabólica estudados. 

A força  das associações estimámo-la pelo odds 
ratios (OR) e respectivos intervalos de confiança 

a 95% (IC 95%) através de regressão logística. 

Para o tratamento estatístico dos dados, 

utilizámos o programa SPSS para Windows 

versão 14.0. (Chicago, Illinois, EUA).

Considerámos como estatisticamente 

significativo um valor p <0.05.

RESULTADOS
O ácido úrico variou, nos homens, entre 209 e 

559 μmol/L (3.51 e 9.40 mg/dL) com mediana 

de 367.7 μmol/L (6.18 mg/dL); nas mulheres os 

valores do ácido úrico situaram-se entre 135 e 

409 μmol/L (2.27 e 6.88 mg/dL) com mediana 

de 255 μmol/L (4.28 mg/dL).

Os percentis 75 corresponderam a 428 e 287 

μmol/L (7.18 e 4.82 mg/dL) respectivamente 

nos homens e mulheres analisados, valores que 

considerámos discriminatórios da presença de 

hiperuricémia Fig. 1.

Nos analisados a hiperuricémia atingiu 23.7% 

dos homens e 25.0% das mulheres.

As Tabelas 1 e 2 referem as prevalências dos 

factores de risco estudados em indivíduos 

com e sem hiperuricémia respectivamente 

nos homens e mulheres analisados. De notar 

que as prevalências subiram quase sempre nos 

hiperuricémicos, com excepção do HDL-c em 

ambos os sexos, da hiperinsulinémia nos homens 

e da hipercolesterolémia e da relação colesterol/

HDL-c, nas mulheres.

A Fig. 2, mostra a subida das concentrações 

séricas do AU face ao número de componentes 

da SM estudados (variação entre zero e dois ou 

mais).

Na Fig.3 observam-se, por sexo, as Curvas ROC 

e AUC (IC 95%), das variáveis consideradas 

para previsão da hiperuricémia. Limitámos o 

traçado das Curvas ROC às variáveis de grande 

poder discriminatório.

Nelas podem ver-se, através das AUC, 

hierarquizadas as variáveis em estudo, 

aparecendo, nos homens em primeiro lugar 

o colesterol para um valor cut-off de 6.08 

mmol/L com AUC 0.858 IC 95% (0.71-

1.00), Sensibilidade 77.8%, Especificidade 

89.7%; surgem depois a glucose, cut-off de 

5.41 mmol/L AUC 0.757 IC 95% (0.59-0.92), 

Sensibilidade 77.8%, Especificidade 75.9%; o 

colesterol/HDL-c cut-off de 3.80 AUC 0.747 

IC 95% (0.58-0.92), Sensibilidade 100%, 

Especificidade 41.4%; TG 1.62 mmol/L AUC 

0.722 IC 95% (0.57-0.87), Sensibilidade 100%, 

Especificidade 55.2%.

Nas mulheres, o IMC surge em primeiro 

lugar, com um valor cut-off de 27.2 Kg/m2 

AUC 0.897 IC 95% (0.80-0.99), Sensibilidade 

100%, Especificidade 75.9% seguido de GGT, 

11.5 U/L, AUC 0.715 IC 95% (0.56-0.87), 

Sensibilidade 100%, Especificidade 44.8%.

Na avaliação da magnitude da associação 

da hiperuricémia aos diferentes factores 

de risco (Tabela 3) o OR permitiu, nos 

homens, responsabililizar sequencialmente a 

hiperglicémia, a hipercolesterolémia, a razão 

colesterol/HDL-c e a hipertrigliceridémia, 

enquanto nas mulheres, além da hiperglicémia, 

só o IMC e a GGT tiveram significado.

As anomalias observadas tiveram envolvimento 

hepático conforme comprovam os valores altos 

obtidos para GGT.

DISCUSSÃO
Nas diferenças entre os dois sexos para o 

conjunto de valores do AU encontrados e 
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atrás referidos atribuem-se os resultados mais 

baixos nas mulheres à acção dos estrogénios, 

promotores da sua melhor excreção. As 

concentrações séricas do AU sobem, no sexo 

masculino, na adolescência até à idade adulta 

enquanto, nas mulheres, se mantêm constantes 

durante o período fértil, podendo depois subir 

até aos níveis usuais nos homens 11.

O AU circula no sangue predominantemente 

sob a forma de urato de sódio e a homeostase 

da uricémia depende do equilíbrio entre, por 

um lado, a ingestão de purinas na dieta e a sua 

biosintese e por outro lado, a taxa da respectiva 

excreção pelo intestino e principalmente pelo 

rim. Esta excreção relaciona-se com complexo 

sistema de transporte renal envolvendo filtração 

glomerular, reabsorção, secreção e reabsorção 

pós secretória (Mount et al, 2006), com 

metabolismo e mecanismos envolvidos bem 

descritos. 12

A hiperuricémia está hoje associada à gota, 

artrite inflamatória, doença renal, hipertensão, 

SM, DCV e seus factores de risco, tornando-

se cada vez mais evidente que nestas 

patologias desempenha papel activo nos seus 

desenvolvimento e progresso. 13

Comprovadamente a hiperuricémia aumenta 

todas causas de mortalidade e especificamente as 

devidas a DCV. 14

A hiperuricémia conduziu-nos, neste trabalho, a 

resultados que se entrecruzam e complementam 

tendo em vista o desenvolvimento do processo 

aterósclerótico. 

A HIPERURICÉMIA E OS FACTORES DE RISCO/
COMPONENTES DA SÍNDROME METABÓLICA.
A hiperuricémia influenciou a obesidade, 

expressa pelo IMC, a utilização da glicose, 

traduzida em hiperglicémia, hiperinsulinémia 

e IR, as dislipidémias com aumento das 

hipercolesterolémias e hipertrigliceridémias 

e baixa do HDL-c possivelmente tudo com 

envolvimento hepático, expresso em subida da 

actividade enzimática da GGT (Tabelas 1 e 2).

Ora estas anomalias metabólicas constituem, 

isoladamente e em conjunto, importantes 

componentes da SM que nos atinge já 

em número alto, 27.5% em 2008 15 e que, 

concentradas em um mesmo indivíduo, 

potencializam as respectivas acções conferindo-

lhe probabilidade duas a três vezes mais alta de 

desenvolver ataque cardíaco ou acidente vascular 

cerebral e cinco vezes mais elevada de vir a 

sofrer de diabetes tipo 2, isto por comparação 

com pessoas por elas não afectadas.10,16 

Expressamos esta ideia na Fig. 2 ao mostrármos 

que o AU sobe nos seus níveis séricos, em ambos 

As caixas representam a mediana, percentil 25 e 75 e valores extremos (maior e menor valor observado).

Factor de conversão: Para converter o ácido úrico sérico de μmol/L para mg/dL, multiplicar por 0.0168.

 
 
 
 
 

 
 

 Homens Mulheres 
Mediana 367 mol/L 255 mol/L 
Percentil 25   323 mol/L 213 mol/L 
Percentil 75 428 mol/L 287 mol/L 
Mínimo 209 mol/L 135 mol/L 
Máximo 559 mol/L 409 mol/L 
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Figura 1  Distribuição das concentrações séricas do ácido úrico de acordo com o sexo 
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Figura 2  Distribuição das concentrações séricas do ácido úrico de acordo com o sexo e 
número de componentes da síndrome metabólica 

 As caixas representam a mediana, percentil 25 e 75 e valores extremos (maior e menor valor observado).

Factor de conversão: Para converter o ácido úrico de μmol/L para mg/dL multiplicar por 0.0168
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os sexos, face ao número de zero a dois ou mais 

de componentes/factores de risco da referida 

síndrome.

A obesidade, expressa pelo IMC, subiu, em 

ambos os sexos, com a hiperuricémia mas foi 

sobretudo nas mulheres que a subida foi maior 

e significativa, de 8.3 para 42.9%, enquanto nos 

homens, já de si obesos, 32.1%, essa subida foi 

para 44.4% (Tabelas 1 e 2).

A importância do IMC no sexo feminino é 

aliás corroborada na curva ROC onde assume 

o lugar cimeiro, com 0.897 de AUC; 100% de 

Sensibilidade e 75.9% de Especifidade e pela 

OR de 6.11 por oposição a valores muito mais 

baixos destes índices nos homens (Fig. 3, Tabela 

3).

A razão de ser próxima desta mais alta 

obesidade nas mulheres terá a ver com a 

distribuição da gordura neste sexo após a 

menopausa pois 50% das mulheres analisadas 

tinham mais de 50 anos (57.3 ±6.09 anos) 

que se torna de periférica, com acumulação 

sub-cutânea, em visceral, mais semelhante 

à distribuição usual da gordura no sexo 

masculino que, metabolicamente mais activa, 

corresponde a maiores  riscos cardiovascular e de 

desenvolvimento de diabetes tipo 2 17.

Alguns autores comprovadamente verificaram, 

no que respeita ao AU que a gordura visceral lhe 

está positivamente associada o que não sucede 

com a deposição da gordura subcutânea. 18

Este maior risco corresponde ao inexorável 

densenvolvimento do processo aterosclerótico 

através de um conjunto de eventos que se 

iniciam no tecido adiposo, mormente no tecido 

adiposo visceral, a que hoje se reconhecem 

numerosas funções endócrinas e é medeado pela 

resistência à insulina (IR). 19

Iniciam-se esses eventos com a excessiva 

lipólise e consequente libertação de ácidos 

gordos livres (AGL) e de uma citoquina pró 

inflamatória (TNF , factor de necrose tumoral), 

que, citotóxicos, deletereamente influenciam o 

pâncreas, o fígado e o músculo, nomeadamente o 

músculo cardíaco.

No pâncreas AGL e TNF  começam por 

acarretar IR, estadio, recorde-se, em que os 

tecidos já não conseguem responder à acção da 

insulina na utilização da glicose, a glicemia sobe 

e o pancreas reage segregando mais insulina, é a 

hiperinsulinémia. Com o tempo e a progressiva 

alteração do funcionamento das células Beta 

pode verificar-se apoptose e morte destas. 20-23

Ora hiperglicémia, IR, hiperinsulinémia são 

factores de risco/componentes da SM da 

população em estudo que a hiperuricémia 

agrava. (Tabelas 1 e 2) com excepção da 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 3  Área sob curva ROC (AUC) das variáveis em estudo associadas 

 à hiperuricémia, de acordo com o sexo. 

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 

 
 

                                                                  Homens 

 Ácido úrico  

<428 mol/L (7.18 mg/dL) 
N=29 

Ácido úrico  

428 mol/L (7.18 mg/dL) 
N=9 

Glicose  6.1 mmol/L (110 mg/dL)     6.9% (2/29)          33.3% (3/9) * 

Insulina L (16.3 U/mL)  27.6% (8/29)         22.2% (2/9) 

HOMA   3  41.4% (12/29)      44.4% (4/9) 

Colesterol  4.9 mmol/L (190 mg/dL)  65.5% (19/29)      88.9% (8/9)  

HDL-c   1.17 mmol/L (45 mg/dL)  51.7% (15/29)      44.4% (4/9) 

Colesterol/HDL-c  41.4% (12/29)      77.8% (7/9)  

Trigliceridos 2.05 mmol/L (180 mg/dL) 27.6% (8/29)     55.6% (5/9)  

IMC>  30 Kg/m2 32.1% (9/28)     44.4% (4/9) 

GGT 49.5 U/L  20.8% (5/24)    37.5% (3/8) 

Tabela 1  Prevalência dos factores de risco estudados, de acordo com as concentrações séricas 

de ácido úrico (menor e maior ou igual ao percentil 75). 

* p<<0.05;  p <0.056 
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hiperinsulinémia cuja prevalência desce, no sexo 

masculino, de 27.6 para 22%.

A magnitude da associação hiperglicémia/

hiperuricémia é mesmo corroborada por 

regressão logística binária univariada com OR 

de 6.75 nos homens e 10.09 nas mulheres 

(Tabela 3).

Também as Curvas ROC (Fig. 3) evidenciam 

a importância da glicemia, sobretudo entre 

os homens, dentre as variáveis estudadas, 

colocando-a em segundo lugar na respectiva 

hierarquisação e na previsão de concentrações 

séricas de AU.

Ora AGL e IR promovem dano directo do 

sistema de receptores da insulina, originam 

progressiva alteração da função renal com 

deficiente excreção do AU, secundariamente a 

incorrecta reabsorção do sódio, medeada pela 

hiperinsulinémia.

Simultaneamente estão descritos mecanismos 

de desregulação do sistema renina-angiotensina-

aldoesterona e incrementa-se a hipertensão que, 

sobretudo nas mulheres com hiperuricémia 

aumenta o risco de diabetes tipo 2, tornando-o 

três vezes maior, relativamente aos homens com 

esta condição. 24-25

Também nos indivíduos obesos insulino-

resistentes estão referidos efeitos dramáticos 

dos AGL no músculo, mormente no músculo 

cardíaco, pois as metaloprotreinases são 

activadas e, em relação com níveis crescentes 

de citoquinas próinflamatórias libertadas pelo 

tecido adiposo, o processo aterosclerótico 

progride e aumenta o risco de DCV.

A NAFLD (nonalcoholic fatty liver disease) 

é considerada a manifestação hepática da SM 

e corresponde à acumulação de gordura nos 

hepatocitos dos indivíduos obesos. Estudos 

recentes demonstram que a elevação dos níveis 

séricos do AU, mesmo na zona do normal, 

estão significativamente associados à NAFLD 

e, para esta doença constituem factor de risco 

independente 26, 27. A mais plausível explicação 

para que tal suceda reside na denominada teoria 

em dois ”hits”. O primeiro ”hit”corresponderia 

à acumulação de gordura no fígado que tornaria 

os hepatocitos mais vulneráveis a certas 

agressões como a IR, inflamação, consumo 

excessivo de álcool e obesidade. Neste processo 

a IR desempenha papel central no ciclo vicioso 

constituído pela lipólise no tecido adiposo 

periférico e aumento do influxo dos AGL 

no fígado. A IR leva a hiperinsulinémia que 

aumenta a “síntese de novo” do AU e reduz 

a sua excreção renal 28-30. O segundo “hit” 

corresponderia a stress oxidativo subsequente 

a peroxidação lipídica e resposta inflamatória. 

 
 

                                                                  Mulheres 

 Ácido úrico  

<287 mol/L (4.82 mg/dL) 
N=38 

Ácido úrico  

 287 mol/L (4.82 mg/dL) 

N=14 

Glicose  6.1 mmol/L (110 mg/dL)        2.6% (1/38)       21.4% (3/14)* 

Insulina  84 pmol/L (11.7 U/mL)     21.1% (8/38)     35.7% (5/14) 

HOMA  3    10.5% (4/38)    14.3% (2/14) 

Colesterol  4.9 mmol/L (190 mg/dL      57.9% (22/38)    53.8% (7/13)  

HDL-c   1.17 mmol/L (45 mg/dL)  7.9% (3/38) 7.7% (1/13) 

Colesterol/HDL-c  5 7.9% (3/38) 7.7% (1/13) 

Trigliceridos 2.05 mmol/L (180 mg/dL) 5.3% (2/38)              7.1% (1/4)  

IMC> 30 Kg/m2    8.3% (3/36)     42.9% (6/14)** 

GGT 22 U/L   22.6% (7/31)    54.5% (6/11)* 

Tabela 2  Prevalência dos factores de risco estudados, de acordo com as concentrações séricas 

de ácido úrico (menor e maior ou igual ao percentil 75). 

* p<0.05; ** p <001 

Alguns autores confirmam a associação positiva 

entre o AU e vários marcadores da inflamação 

como o TNF , interleukina IL-6, PCR 31,32.

Sem marcadores específicos para a NAFLD os 

resultados obtidos para GGT sugerem apreciável 

percentagem desta síndrome nos analisados. 

Em trabalho anterior tivemos oportunidade 

de verificar a associação da GGT a cada um 

dos factores de risco aqui considerados e à SM 

assinalando-os. 33

Na verdade os atingidos por altos valores de 

GGT induzidos pelo AU, são particularmente 

nas mulheres, 54.5% versus 22.6% enquanto nos 

homens ficam nos 37.5% versus 20.8% (Tabelas 

1 e 2).

A importância deste achado é aliás corroborada 

na Curva ROC onde a GGT tem AUC 

de 0.715 com Sensibilidade de 100% e 

Especificidade de 44.8%, logo a seguir à 

obesidade (Fig. 3). Também na monotorização 

do grau de associação AU/altos valores dos 

factores de risco, a OR é de 4.11 (Tabela 3).

Os AGL em fluxo crescente do tecido adiposo 

para o fígado e a esteatose que ali provocam 

fazem progredir a IR e o estado próinflamatório 

que lhe é próprio e são causa das dislipidémias 

com produção TG, VLDL e Apo B. 34-35

As dislipidémias características da SM são ricas 

em TG e têm baixa do HDL-c. A partir das 

VLDL se formam as IDL e as LDL segundo o 

conhecido processo do catabolismo lipoproteico 

medeado pela enzima lipoproteina lipase. Com 

a continuação deste processo e da obesidade as 

partículas LDL tornam-se pequenas e densas, 

aumentando a sua aterogenicidade. Já a baixa 

do HDL-c, atribui-se, no metabolismo reverso 

do colesterol, à diminuição da enzima de 

transferência do colesterol das HDL para as 

partículas contendo Apo B, a CETP (Colesterol 

Ester Transfer Protein) e a outras enzimas como 

a lipase hepática e a lipase endotelial que, no 

estadio de IR, estão hiperreguladas.

As dislipidémias características da SM, 

observadas neste trabalho são particularmente 

frequentes nos homens e a sua prevalência 

é agravada, em ambos os sexos, com a 
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 Homens 

 428 mol/L (7.1 mg/dL) 

Mulheres  

 287 mol/L (4.82 mg/dL) 

Regressão Logística Binária Univariada OR (IC 95%) OR (IC 95%) 

 

Glicose em jejum  6.1 mmol/L  

 

 

    6.75 (0.92-49.67) 

 

     10.09 (0.95-107.0)  

Insulina em jejum,  84 pmol/L  

 

         0.75 (0.13-4.40)   2.08 (0.54-7.98)  

IR-HOMA  3 
 

1.13 (0.25-5.12)    1.42 (0.23-8.75)  

Colesterol    4.21 (0.46-38.59)   0.85 (0.24-3.01) 

 

HDL-c   1.17 mmol/L (45 mg/dL)  

 

0.86 (0.19-3.85) 

 

    0.97 (0.09-10.26) 

 

Colesterol/HDL- 5 

 

    4.96 (0.87-28.15)  

 

  1.06 (0.10-11.26) 

 

Trigliceridos  mmol/L (180 mg/dL) 

 

 3.28 (0.70-15.41)  

 

   1.39 (0.12-16.58) 

 
2 

 

 

         1.69 (0.36-7.84) 

 

  6.11 (1.22-30.57)* 

GGT, H 49.5 U/L; M 22 U/L        2.28 (0.40-13.50) 4.11 (0.96-17.63)  

Tabela 3 - Factores de risco associados a valores elevados de ácido úrico (maior ou igual ao percentil 75) 

p <0.05 

p= 0.061 

OR= odds ratio; IC= intervalo de confiança  
 
H= Homens: M= Mulheres 

hiperuricémia (Tabelas 1 e 2). Todavia, 

nos homens hiperuricémicos, os TG são 

mais frequentes que nas mulheres com, 

respectivamente 55.6% e 7.1% de prevalência.

Com a hipercolesterolémia aliás alta, em ambos 

sexos, os TG são menos preditores, no homem, 

das altas concentrações séricas do AU com AUC 

de 0.858 para o colesterol e 0.722 nos TG e as 

Sensibilidade e Especificidade expressas. (Fig. 

3). Estes resultados encontram-se na mesma 

linha das ORs: 4.21 para o colesterol, 3.28 para 

TG, enquanto, nas mulheres as ORs são muito 

mais baixas respectivamente 0.85 colesterol e 

1.39 TG (Tabela 3).

As anomalias observadas, no que se refere a 

dislipidémias mas também a alterações em 

relação com a incorrecta actuação da insulina 

como as hiperglicémias e as hiperinsulinémias, 

têm a ver com a cascata de acontecimentos 

que a IR provoca e já atrás referimos e que, 

curiosamente, é mais pronunciada nos homens 

que nas mulheres analisados. 

Na verdade são os homens mais 

insulinorresistentes que as mulheres, 27.4% de 

prevalência de IR-HOMA≥ 3 contra 10.4% 

nas mulheres acarretando hiperglicémias e 

hiperinsulinémias em respectivamente 6.9% 

e 27.4% dos homens, por contraposição nas 

mulheres de 2.6% de hiperglicémias e 21.4% 

de hiperinsulinémias (Tabelas 1 e 2). Acresce, 

e é muito importante, que a condição de 

hiperuricémia influencia estas prevalências 

fazendo-as subir com única excepção da 

hiperinsulinémias nos homens.

Para lá da influência da hiperuricémia nos 

factores de risco analisados em que ainda 

permanecem pontos obscuros, sabe-se hoje 

que ela, a hiperuricémia, actua directamente no 

desenvolvimento do processo aterosclerótico, 

circunstância que é, seguramente, a razão de 

fundo que leva muitos investigadores, em vários 

países, a revisitarem este velho marcador de 

DCV e renais mas também de SM e diabetes 

tipo 2.

Processa-se essa actuação directa no 

desenvolvimento da aterosclerose, em síntese 

através de dois mecanismos interdependentes: o 

chamado ”antioxidante-prooxidante urate redox 

shuttle “ e a disfunção endotelial.

A HIPERURICEMIA E A CAPACIDADE DO AU DE SE 
TORNAR DE ANTI OXIDANTE EM PROOXIDANTE:
O ácido úrico, que é um dos maiores 

contribuintes para a capacidade antioxidante do 

plasma, torna-se de antioxidante em prooxidante 

em meios de stress oxidativo como é o póprio 

das lesões ateroscleróticas, “antioxidante-

prooxidante urate redox shuttle”. Esta situação 

é promotora da libertação de apreciáveis 

quantidades de radicais de oxigénio activo que, 

na placa aterosclerótica, começam por promover 

o seu desenvolvimento através da oxidação 

das lipoprotéinas, intensificando-se esse 

desenvolvimento, com a rotura dos grande vasos, 

as hemorragias intra placas, o aumento dos iões 

cobre e ferro, a baixa dos antioxidantes locais.

Concomitantemente com a apoptose-necrose 

das células vasculares e inflamatórias e a rotura 

das cadeias respectivas de RNA-DNA, as bases 

destas, adenina e guanina originam a síntese 

do ácido úrico (xantina,xantina oxidase) e mais 

radicais de oxigénio activo.

O ÁCIDO ÚRICO E A DISFUNÇÃO ENDOTELIAL:
O ácido úrico que é reconhecidamente, um 

dos múltiplos estímulos de efeitos deletérios 

no endotélio dos grandes vasos arteriais e nos 

capilares provoca nele, quando elevado, lesões 

que o tornam disfuncional na sua missão 

protectora, por força da dimuição da síntese 

do óxido nítrico (NO). Ocorre esta dimiuição 

porque a enzima endotelial sintetase (e-NOS) 

não catalisa a reacção do oxigénio com a 

L-arginina para a converter em citrulina e NO 

permitindo que o oxigénio livre vá reagir com 

a coenzima NADPH com produção de mais 

radicais livres, de mais elevada tensão de stress 

oxidativo. 36

São estas circunstâncias adicionadas à 

aterogenicidade de anomalias metabólicas 

graves, algumas das quais pudemos encontrar, 

neste trabalho, na população em estudo, como 

a obesidade, hiperglicémia, hiperinsulinémia, 

IR, dislipidémias, para lá de algumas 

outras que não era nosso objectivo abordar 

como a aterogenicidade da hipertensão, da 

homocisteínemia inflamação e da própria 

diabetes tipo 2.

Tem este trabalho algumas limitações, 

nomeadamente o reduzido tamanho da amostra 

e o facto de não termos determinado a tensão 

arterial, marcadores da inflamação e o eventual 

abuso do álcool, nos índividuos analisados.
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CONCLUSÃO
Verificámos, neste trabalho, que o AU 

influenciou anomalias metabólicas graves 

reconhecidos componentes da SM, factores 

de risco de DCV: obesidade, expressa pelo 

IMC, má utilização da glicose, traduzida 

em hiperglicémia, hiperinsulinémia, IR, 

dislipidémias, mormente ricas em colesterol, 

TG, com baixa de HDL-c tudo com 

envolvimento hepático traduzido no aumento 

da atividade da GGT. Se acrescentarmos a 

estes resultados a reconhecida evidência do 

papel do AU no desenvolvimento do processo 

aterosclerótico por contibuição directa no 

stress oxidativo e na disfunção do endotélio, 

concluímos dever a hiperuricémia constituir um 

sinal de alerta para o clínico no que significa de 

aumento do risco global para DCV por si e dada 

a sua forte ligação a outros importantes factores 

de risco. Impõe a hiperuricémia a criação de 

estratégia adequada para diminuição desse risco 

global.
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INTRODUÇÃO E CONCEITOS
Os esforços de toda comunidade médica em 

controlar a pressão arterial (PA) tem apresen-

tado resultados muitas vezes frustrantes, porém 

ainda desafiadores. Apesar do amplo e crescente 

conhecimento epidemiológico, fisiopatológico 

e terapêutico sobre a Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS), muitos indivíduos persistem 

com PA acima das metas preconizadas, ainda 

que estejam sob o tratamento. 

A hipertensão Arterial Sistêmica Refratária 

(HASR) é a situação clínica em que a PA está 

acima da meta estabelecida o que para indivíduos 

de baixo risco cardiovascular significa inferior 

a 140/ 90 mmHg [1], em uso de pelo menos 

três drogas hipotensoras em doses adequadas, 

sendo uma delas um diurético [2].  Esta situação 

impõe ao médico a necessidade de reavaliar o seu 

paciente em uma perspectiva mais ampla, além 

da simples necessidade de ajuste medicamentoso. 

O médico envolvido no tratamento da HAS 

deve ficar atento para as várias possibilidades 

que envolvem esta situação clínica, considerando 

aspectos comportamentais e técnicos, além dos 

estritamente clínicos. Todo esforço de um bom 

médico em determinar uma causa orgânica para 

a falta de resposta terapêutica da HAS é ineficaz 

frente a um paciente que por diversos motivos 

não tem adequada adesão à terapia medicamen-

tosa ou às mudanças necessárias no estilo de 

vida. Talvez mais grave seja a situação na qual o 

médico simplesmente atribui a resposta insufi-

ciente à má adesão e deixe de diagnosticar uma 

causa secundária tratável.

O tratamento da HAS será tão mais eficaz 

quanto mais envolvida estiver toda a equipe 

multidisciplinar. Desde a adequada medida da 

PA, até a orientação dietética, a dispensação da 

medicação  a responsabilidade pelo sucesso do 

tratamento deve ser compartilhada por toda a 

equipe, além de a participação de cada um ser 

valorizada. Com empenho multidisciplinar as 

causas de “pseudo-refratariedade” serão minimi-

zadas e diagnosticadas mais rapidamente. 

PRINCIPAIS CAUSAS DE HIPERTENSÃO ARTERIAL 
SISTÊMICA REFRATÁRIA
Podemos separar os pacientes que se apresentam 

com HASR entre os que realmente não respon-

dem ao tratamento adequadamente e os “pseudo-

refratários”, sendo estes últimos aqueles que 

não respondem por falta de adesão, prescrição 

inadequada ou por efeito do avental branco. 

Entre os verdadeiramente refratários podemos 

encontrar alta incidência de HA secundária, 

incluindo doença renal crônica, paciente em uso 

de medicações que causem aumento da pressão 

arterial ou resposta inadequada a hipotensores, e 

pacientes que realmente respondem mal ao trata-

mento intensivo. Devemos observar que as diver-

sas causas podem ocorrer de modo concomitante, 

dificultando o controle e a abordagem.

EFEITO E HIPERTENSÃO DO AVENTAL BRANCO 
O efeito do avental branco (EAB) em pacientes 

com HAS sob tratamento medicamentoso, deve 

fazer parte do diagnóstico diferencial de casos 

aparentemente com HASR ao tratamento [3]. 

Nestes indivíduos o incremento medicamentoso 

pode levar até a hipotensão sintomática, Hiper-

tensão do Avental Branco (HAB) tem prevalên-

cia em torno de 20% enquanto que para o EAB 

há indícios de 27%. [4]. 

Nesse mesmo estudo, que avaliou prevalências 

dessas duas entidades foi verificada correlação 

entre HAB e antecedentes familiares de HAS 

e entre EAB e sexo feminino. Este achado foi 

verificado por outros estudos, porém os dados 

tornam-se inconclusivos após serem ajustados 

para outros fatores [5-7]. Também não se identi-

ficou correlação entre EAB e raça [8]. De outra 

forma, o envelhecimento está relacionado a um 

aumento da magnitude do EAB e da prevalência 

de HAB[9] provavelmente como consequência 

do enrijecimento arterial que se verifica com o 

envelhecimento[10].

O aumento da PA no momento da consulta, 

como resultado da ansiedade e do estresse 

é observado em aproximadamente 25% dos 

pacientes avaliados em consultório [11-13], e a 

realização de uma monitorização ambulatorial 

ou residencial da pressão arterial, conforme as 

diretrizes vigentes [14, 15] pode confirmar o 

diagnóstico de HAB. Neste caso a abordagem 

medicamentosa anti-hipertensiva indevida pode 

causar problemas, com quedas, desmaios e outras 

complicações indesejadas, particularmente no 

indivíduo idoso.

PSEUDO-HIPERTENSÃO E HIPERTENSÃO PELA 
INSUFLAÇÃO DO “CUFF”
A pseudo-hipertensão ocorre quando a com-

pressão da artéria braquial requer uma pressão no 

manguito (ou “cuff ”) maior que a presente den-

tro da artéria e as leituras das pressões sistólicas 

e diastólicas superestimam a realidade [16]. Esta 

situação deve ser diferenciada da hipertensão re-

fratária verdadeira e ocorre com maior frequência 

em pacientes idosos cujas artérias são calcificadas 

e espessadas, A tentativa agressiva em reduzir 

os valores de PA pode causar desconforto ao 

paciente, e até mesmo por complicações mais 

sérias, como acidentes isquêmicos transitórios ou 

quedas. 

Nestes casos devemos valorizar informações 

clínicas como: queixas de fraqueza, tonturas e 

sintomas de hipotensão postural. 

A ausência de lesão em órgãos alvo em pacientes 

com HAS grave, sem outras explicações, também 

deve ser considerada como possível indicativo 

de pseudo-hipertensão, principalmente na 

presença de calcificação das artérias braquiais 

(observáveis em exame radiológico, por exem-

plo). Esta situação, que pode ocorrer em até 25% 

dos casos  [17], só pode ser confirmada por meio 

de medidas invasivas de PA. A manobra de Osler 

permite uma avaliação não invasiva destes casos, 

consistindo na insuflação do esfigmomanômetro 

até uma pressão arterial superior à sistólica, co-

labando a artéria radial, que só será palpável caso 

exista espessamento. Embora pouco reprodutível 

a manobra é de fácil execução e um recurso útil 

na avaliação clínica [17].

Em alguns pacientes pode ocorrer um au-

mento real da pressão arterial no momento da 

insuflação do manguito, fenômeno que pode 

ser atribuído a ativação neurogênica associada 

a atividade muscular [18]. Mesmo o simples 

esforço de insuflação do manguito em aparelhos 

semiautomáticos, pode causar este efeito [19].
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TRATAMENTO INADEQUADO E FATORES COADJU-
VANTES
Surpreendentemente as taxas de adesão 

encontradas nos pacientes que respondem 

adequadamente ao tratamento e naqueles que 

não respondem a ele são semelhantes (82%). [2] 

Assim sendo, refratariedade ao tratamento não 

deve ser atribuída à falta de adesão por parte do 

paciente sem uma análise médica detalhada. 

No paciente onde o tratamento foi adequada-

mente prescrito, pode-se encontrar inúmeras 

dificuldades para o cumprimento da prescrição. 

As dificuldades vão do acesso limitado a medi-

camentos, até efeitos colaterais intoleráveis para 

alguns indivíduos. É obrigação de o médico 

tentar entender os fatores que estão limitando a 

adesão, oferecer alternativas e informação sobre 

os riscos e benefícios do tratamento proposto. 

Devemos lembrar o caráter crônico da HAS 

e o custo financeiro e emocional imposto ao 

paciente pela doença. Acrescente-se a isto, 

os esquemas posológicos de outras doenças 

concomitantes, comuns nos portadores de HAS, 

como o diabetes mellitus, a dislipidemia, e os 

quadros demenciais nos mais idosos. Devemos 

fazer a prescrição de posologias mais adequadas, 

medicamentos melhor tolerados, e com menores 

custos. Mostrar-se compreensivo e atento a estas 

dificuldades é, sem dúvida, o caminho inicial 

para ganhar a confiança do paciente.

Em 1998, Berlowitz e colaboradores [20] 

verificaram que cerca de 40% dos pacientes em 

acompanhamento médico regular não foram ori-

entados pelos seus médicos a aumentar as doses 

dos hipotensores apesar de estarem acima das 

metas preconizadas. A essa condutada médica 

denomina-se “inércia terapêutica do médico”. 

Muitos médicos desconhecem, ou não aplicam 

as metas preconizadas para o controle da PA, ou 

são pouco agressivos na prescrição do tratamento 

anti-hipertensivo mantendo seus pacientes com 

controle insatisfatório.  A maior parte dos paci-

entes encaminhados para os centros de referência 

com hipertensão não controlada está em uso de 

doses e esquemas anti-hipertensivos inadequados 

[21]. As principais falhas nas prescrições médicas 

são a falta de administrar medicamentos mais 

efetivos e não perceber a necessidade do uso de 

um diurético [22].

HIPERVOLEMIA
Pacientes portadores de doença renal crônica 

(DRC) estágio V, com edema e HAS, podem ter 

a dificuldade de controle da PA em parte relacio-

nada à expansão do volume extracelular [23]. O 

uso de vasodilatadores diretos leva a retenção de 

sódio causando expansão volêmica e os pacientes 

com grande ingestão diária de sódio podem ter 

também dificuldade para controle da PA mesmo 
que não apresentem sinais clínicos evidentes de 
hipervolemia.
Esses conhecimentos devem fazer parte de estra-
tégias para obtenção de melhor controle da PA.

DROGAS VASOATIVAS
O uso de substâncias que interferem com o 
controle da PA deve ser ativamente pesquisado. 
Curiosamente muitos pacientes negam o uso 
delas quando questionados a respeito das 
medicações em uso de uso frequente. Isto ocorre 
com as jovens em uso de contraceptivos orais, 
nos indivíduos com dores crônicas utilizando 
com muita frequência anti-inflamatórios não 
hormonais (AINH) e naqueles que se valem 
de vasoconstritores nasais tópicos em grandes 
quantidades. 
Uma meta análise de 54 estudos que avaliavam 
o efeito dos AINH sobre a PA, verificou um 
aumento médio dessa variável de 1,1 mm Hg 
em pacientes normotensos e de 3,3 mm Hg em 
portadores de HAS [24] enquanto outra revisão 
de 50 estudos verificou aumento da pressão arte-
rial média supina em 5 mm Hg [25]. Embora 
pequenos, ao se considerar proteção cardiovas-
cular de longo prazo, estes valores podem ser 
significativos. 
É grande o número de substâncias lícitas e 
ilícitas que podem ser responsáveis pelo aumento 
da PA ou a diminuição do efeito de drogas 
anti-hipertensivas [12]. Drogas como cocaína, 
esteróides anabolizantes e anfetaminas podem 
causar hipertensão arterial, assim como o uso de 
antidepressivos e ciclosporina também podem 
causar maior dificuldade para o controle adeq-
uado da pressão arterial. 
A Tabela 1 lista algumas substâncias comumente 
usadas e que devem ser investigadas na história 

Agentes simpatomiméticos (por exemplo, descongestionantes nasais e
broncodilatadores )

Álcool

Anestésicos

Anfetaminas

Antiácidos e antibióticos parenterais contendo sódio

Antiinflamatórios não esteroidais

Cafeína

Ciclosporina

Contraceptivos orais

Cocaína

Dissulfiram

Eritropoetina

Esteróides adrenais, principalmente mineralocorticóides

Hormônio antidiurético

Tabela 1: Drogas envolvidas no aumento da hipertensão arterial sistêmica 

clínica dos pacientes portadores de hipertensão 
arterial sistêmica.

HIPERTENSÃO ARTERIAL SECUNDÁRIA
A possibilidade de se diagnosticar uma doença 
que seja a causa direta da HAS aumenta nos 
casos de HASR, e estes pacientes devem ser 
sistematicamente investigados. [12]. O preciso 
diagnóstico e tratamento da hipertensão arterial 
sistêmica secundária (HASS) pode permitir um 
melhor controle da PA, com menores doses de 
anti-hipertensivos e eventualmente levar à cura 
da hipertensão arterial sistêmica. 
A prevalência de hipertensão arterial secundária 
é obviamente muito mais frequente em serviços 
de referencia para o tratamento da HAS, que no 
atendimento primário, mas simples protocolos 
de atendimento e avaliação permitem a identifi-
cação de indivíduos, que devam ser investigados 
mais minuciosamente. A Tabela 2 apresenta al-
guns dados clínicos e laboratoriais que permitem 
suspeitar, e em alguns casos diagnosticar, as 
doenças que mais frequentemente podem causar 
HASS. 

CONDIÇÕES AGRAVANTES COEXISTENTES
Algumas outras condições, por diversos mecanis-
mos, estão associadas à dificuldade em controlar 
a  PA em determinados pacientes. Entre essas 
situações que podemos considerar [26]:

álcool absoluto diário

-
cia insulínica.

A coexistência destas condições é comum no 
paciente portador de HAS; por exemplo, 40% 
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Quadro clinico Doença
Creatinina sérica aumentada, taxa de filtração
glomerular diminuída, edema, proteinúria, hematúria
glomerular.

Doença renal (insuficiência renal crônica, glomerulopatias).

Hipertensão grave,

uremia induzida por inibidores da ECA ou BRA II,

sopro abdominal,

início da hipertensão antes dos 30 ou após os 55
anos,

vasculopatia periférica,

rim contraído unilateralmente.

Estenose de artéria renal.

(Fibrodisplasia ou ateromatose)

Hipocalemia, fraqueza, câimbras poliúria.

(espontânea ou induzida por baixas doses de
diuréticos)

Hiperaldosteronismo primário.

Episódios de cefaléia, palpitação, sudorese. Feocromocitoma.
Obesidade centrípeta, fácies de lua cheia, estrias,
fraqueza,

Síndrome de Cushing.

Pulsos femorais diminuídos,

diferença de PAS entre braços e pernas.

Coarctação da Aorta

Ansiedade, tremores, perda de peso, palpitação,
taquicardia.

Hipertireoidismo

Ganho de peso, letargia, depressão, constipação. Hipotireoidismo

Hipopneia e apneia durante o sono

Sonolência diurna

Cefaleias matinais

ronco

Sindrome da Apnéia Obstrutiva do Sono

Tabela 2: Doenças que podem causar hipertensão arterial 

destes são obesos [27]. Quando identificadas o 
paciente deve ser encaminhado para tratamento 
especializado.

O SEGUIMENTO DO PACIENTE COM HIPERTENSÃO 
ARTERIAL SISTÊMICA REFRATÁRIA
Considerando-se que a maioria dos casos 
de HASR é devida a falta de adesão ou de 
inadequação terapêutica, compreende-se que 
na maioria dos casos uma minuciosa anamnese 
e exame físico adequado, associados a exames 
básicos são suficientes para a resolução do caso. 
Exames complementares são necessários apenas 
para se avaliar causas de hipertensão secundária, 
cujos diagnósticos dependem de maior de-
talhamento, como a ultrassonografia renal com 
Doppler de artérias renais, polissonografia, ou a 
dosagem de TSH. 
Ao se avaliar o paciente com HASR, devemos 
sistematizar a avaliação de todas estas pos-
sibilidades, otimizando os recursos e buscando 
o controle mais breve possível da PA.  A seguir 
apresentamos as possibilidades que consideramos 
ao abordar estes casos. A experiência clínica e 
a relação médico-paciente definirão, em cada 
caso, a melhor sequência para estas etapas, que 
não são executadas necessariamente na ordem 
apresentada.

1º. Avaliar se o tratamento proposto é ade-
quado
Devemos verificar se os medicamentos prescritos 
estão otimizados, em combinações adequadas, 
e nos certificar que um diurético componha o 
esquema de tratamento. 

2º. Avaliar se o paciente tem boa adesão ao 
tratamento
Uma boa maneira de  avaliar a adesão é pergun-
tar diretamente ao paciente, de modo não amea-
çador. Alguns pacientes, em particular os idosos, 
podem se esquecer de tomar as medicações, ou 
não estar adequadamente orientados com relação 
à necessidade de manter medicamentos conti-
nuamente após o controle da PA. O paciente 
deve sentir-se confortável para explicar os moti-
vos que o levou a não seguir a prescrição.
Em indivíduos que internamos no Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, 
para controle de alterações graves da PA, nos 
quais suspeitávamos de má adesão, pudemos 
aobservar, durante a internação, rápida queda da 
pressão arterial, mantendo a mesma prescrição 
ambulatorial, sugerindo que, realmente, não 
faziam adequado uso dos medicamentos prescri-
tos. A internação permite oferecer um esquema 
posológico adequado, e frequentemente mais 
simples que o ambulatorialmente proposto, além 
de ser uma oportunidade de educar e esclarecer o 
paciente. A eficácia desta abordagem, em longo 
prazo, ainda necessita ser estudada, mas em 
muitos casos, evita investigações dispendiosas e 
demoradas, identificando imediatamente o paci-
ente que não usa adequadamente as medicações.
A medida mais eficaz para melhorar a adesão 
parece ser a simplificação posológica [28, 29] e 
drogas prescritas em dose única diária devem 
ser preferidas. A comodidade posológica é mais 
eficaz que nosso melhor esforço, evidentemente 
indispensável, em esclarecer o paciente a respeito 
dos riscos da HAS e os benefícios do tratamento.

3º. Avaliar condições que agravem a hiperten-
são arterial sistêmica e indícios de hipertensão 
arterial sistêmica secundária
Devemos questionar ativa e continuamente o uso 
de substâncias que interfiram com o tratamento 
da HAS, como, por exemplo, álcool, ingestão 
excessiva de sal, descongestionantes nasais 
tópicos e contraceptivos orais. Avaliar também 
o aumento de peso, tabagismo e distúrbios do 
sono, atividade física e todos os fatores relaciona-
dos ao estilo de vida.
Eventualmente o tratamento anti-hipertensivo 
tem sua eficiência limitada pelo tratamento par-
cial de comorbidades em pacientes que possam 
apresentar HASS. Devemos estar atentos se o 
tratamento de outras doenças, como o hipoti-
reoidismo e a Síndrome de Apneia Obstrutiva 
do Sono está evoluindo de modo satisfatório. O 
uso do CPAP pode contribuir para o controle da 
hipertensão arterial e melhora do risco cardio-
vascular, além da melhora na qualidade de vida. 
[30-32] e deve ser considerado.

4º. Avaliar a possibilidade hipertensão ou 
efeito do avental branco.
Tanto a Monitorização Ambulatorial da Pressão 
Arterial quanto a Monitorização Residencial da 
Pressão Arterial devem ser utilizadas para avaliar 
os casos suspeitos de EAB ou HAB. [14, 15]. 
Pacientes que referem apresentar aumento da PA 
apenas durante a consulta, ou quando os valores 
verificados estão próximos das metas propostas, 
são candidatos a esta avaliação. 

5º. Otimizar a terapia medicamentosa e avaliar 
novas opções
Os pacientes que apresentem HASR verdadeira 
estão sujeitos a utilização de drogas anti-hiper-
tensivas de diferentes classes terapêuticas em 
altas doses, com os diversos efeitos colaterais 
possíveis e inerentes a elas. Para manter o 
paciente motivado e confiante nas propostas de 
seu médico é necessário que ele seja esclarecido 
sobre os benefícios e os riscos destes esquemas 
de tratamento.
Os vasodilatadores diretos como a hidralazina e 
o minoxidil [33] são muito úteis no controle de 
pacientes com hipertensão grave ou com HASR, 
porém causam retenção hídrica importante e ne-
cessidade do uso de diuréticos. Devemos associar 
também um betabloqueador, para controle da 
taquicardia que pode ocorrer. A falha em impedir 
a retenção hídrica e a taquicardia reflexa, pode 
levar a uma condição de hipervolemia e taquicar-
dias importantes o suficiente para impedirem o 
controle da pressão arterial.
Em casos de doença renal, insuficiência cardíaca 
ou uso de vasodilatadores como minoxidil e 
hidralazina, frequentemente há necessidade de 
associar um diurético de alça ao esquema. 
A espironolactona tem sido utilizada com mais 
frequência nos pacientes com HASR, e mesmo 
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nos demais com HAS. Alguns estudos demons-
traram um efeito anti-hipertensivo aditivo, até 
com baixas doses de espironolactona, mesmo na 
ausência de hiperaldosteronismo primário [34, 
35]. Consideramos que pode ser uma droga útil, 
e deve ser prescrita quando as medidas usuais 
não surtirem efeito.
Na última década a denervação simpática renal 
voltou a ser discutida, com grande expectativa, 
para os casos de HASR. Embora o efeito da 
simpatectomia renal sobre a PA seja conhecida 
desde a década de 1930 [36], apenas com o 
desenvolvimento técnico recente dos cateteres e 
equipamentos [37] o método mostrou-se viável. 
Apesar de estudos recentes mostrarem resul-
tados promissores, como a melhora da função 
diastólica e efeitos favoráveis sobre a hipertrofia 
ventricular esquerda [38] estudos que avaliem o 
efeito do método sobre o risco cardiovascular em 
longo prazo ainda devem ser realizados.

CONCLUSÕES
O controle da HASR é um desafio clínico, 
demanda conhecimento técnico e boa relação 
médico-paciente. Os médicos devem estar 
atentos às metas de PA e utilizar correta e 
intensivamente esquemas anti-hipertensivos 
preconizados. A falta de adesão do paciente deve 
ser abordada, porém de modo não intimidatório 
e sempre que possível em caráter multiprofis-
sional. O uso de hipotensores em dose única 
diária parece ser uma boa medida para melhorar 
a adesão, dentre outras. 
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COMBINAÇÃO FIXA LISINOPRIL/AMLODIPINA: 
EFICÁCIA E PROTEÇÃO NO TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO

«Lisinopril/amlodipina em combinação fixa: 

racional de desenvolvimento» foi o tema 

apresentado pelo primeiro orador do simpósio 

– o Prof. Csaba Farsang, diretor do Serviço 

de Medicina Interna e do Centro Cardio-

metabólico do St. Imre University Teaching 
Hospital, em Budapeste, na Hungria. À luz das 

últimas guidelines conjuntas da European Society 
of Hypertension (ESH) com a European Society 
of Cardiology (ESC), divulgadas em junho de 

2013, este orador começou por falar sobre o 

lugar das associações fixas no tratamento da 

hipertensão arterial (HTA).

As razões da sua utilização assentam, essen-

cialmente, em quatro pilares, segundo Csaba 

Farsang. Em primeiro lugar, com as associações 

fixas de fármacos, são alcançados mais fre-

quentemente os valores-alvo de pressão arterial 

(PA), conforme mostram inúmeros estudos, 

entre os quais o «Evolución del control de la 
hipertensión arterial en Atención Primaria en 
España. Resultados del estudio Controlpres 2003», 

publicado em 2005, na revista Hipertensión.

Por outro lado, é recomendada a associação 

de fármacos de classes terapêuticas diferentes, 

como mostra a meta-análise «Combination ther-
apy versus monotherapy in reducing blood pressure: 
meta-analysis on 11,000 participants from 42 
trials», publicada em 2009, no American Journal 
of Medicine. As associações fixas apresentam 

ainda vantagens quando são utilizadas como 

tratamento inicial nos doentes de alto risco 

cardiovascular, conforme mostra a meta-análise 

«Use of blood pressure lowering drugs in the pre-
vention of cardiovascular disease: meta-analysis of 
147 randomised trials in the context of expecta-
tions from prospective epidemiological studies», 

publicada em 2009, no British Medical Journal.
Por último, «deve-se preferir uma associação 

em dose fixa ou num único comprimido, pois 

a sua utilização é mais simples, melhora a 

compliance, a eficácia, a tolerabilidade e permite 

reduzir os custos do tratamento, como mostram 

os resultados do estudo apresentado em 2005 

por Dickson e Plauschinat, na Reunião da 

American Society of Health-System Pharmacists 
e aceite para publicação no American Journal of 
Managed Care», referiu Csaba Farsang.

COMO ESCOLHER AS ASSOCIAÇÕES 

FIXAS

São vários os estudos que analisaram as 

diferentes associações de fármacos anti-hiper-

tensores, cujos resultados permitiram chegar a 

um algoritmo de decisão que foi publicado nas 

últimas guidelines da ESH/ESC (ver gráfico 1). 

De acordo com o mesmo, «as associações pre-

ferenciais incluem um bloqueador dos canais 

de cálcio [BCC] com um inibidor da enzima 

de conversão da angiotensina [IECA] ou com 

um antagonista dos recetores da angiotensina 

II [ARA II]; ou um diurético tiazídico com 

um ARA II ou um IECA», analisou Csaba 

Farsang.

Por outro lado, «a utilização de um diurético 

tiazídico com um beta-bloqueante pode ser 

útil, mas com algumas limitações». Sobre esta 

questão, o especialista sublinhou: «Embora 

menos testada, também é possível a utilização 

de beta-bloqueantes com ARA II, IECA ou 

BCC, bem como outros anti-hipertensores. 

Não é aconselhada a associação de ARA II 

com IECA.»

PAPEL DA ASSOCIAÇÃO DE BCC 

COM IECA

De seguida, Csaba Farsang deteve-se a analisar 

as mais-valias da associação de um BCC com 

um IECA no tratamento da HTA. «Esta 

combinação caracteriza-se pelo sinergismo dos 

dois componentes na redução da PA, sendo 

que ambos melhoram a disfunção endotelial, 

inibem a aterosclerose e são cérebro, reno e 

cardioprotetores nos doentes com HTA.» Estas 

duas classes terapêuticas também apresentam 

benefícios metabólicos: os IECA diminuem a 

insulinorresistência e os BCC têm um efeito 

uricossúrico e natriurético (ver gráfico 2). Além 

disso, os IECA inibem o edema provocado 

pelos BCC.

Já em relação ao tratamento inicial, os estudos 

mostram que «a utilização da associação de um 

IECA com um BCC, particularmente bena-

zepril com amlodipina, permitiu atingir valores 

de PA inferiores a 140/80 mmHg em 61% dos 

doentes versus os 43,4% tratados com amlo-

dipina em monoterapia». «Também se verificou 

uma redução dos efeitos adversos, como o 

edema periférico, o edema agravado, a tosse e 

as cefaleias», notou Csaba Farsang.

Entre os principais estudos realizados com 

a associação destas duas classes de fármacos, 

Csaba Farsang destacou os resultados do 

ASCOT1 e do ACCOMPLISH2: «O estudo 

ASCOT1 mostrou a superioridade da associa-

ção perindopril/amlodipina versus atenolol/

DR. FERNANDO PINTO
Presidente da Sociedade Por-

tuguesa de Hipertensão

DR. CARLOS RABAÇAL
Cardiologista no Hospital 

de Vila Franca de Xira
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Diretor do Serviço de Medicina Interna 

e do Centro Cardiometabólico do St. 
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 Só di-hidropiridinas deverão ser combinadas com beta-
-bloqueantes (exceto o verampamil ou o diltiazem para 
controlo da taxa de fibrilhação auricular)
 Tiazidas + beta-bloqueantes aumentam o risco de novos 

casos de diabetes mellitus
 Associações IECA+ARA estão desaconselhadas

preferenciais

possíveis, mas menos bem testadas

úteis (com algumas limitações)

não recomendadas

Adaptado de: Mancia G. et al J Hypertens 2013; 31:1281-1357
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Guidelines de 2013 ESH/ESC para o tratamento da hipertensão

Gráfico 1
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BCC
Arteriodilatação
Eficaz em doentes com 
renina baixa
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e nenhum benefício 
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Provoca edema periférico
Reduz isquemia cardíaca
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 SRA   SNS

Dilatação arterial e 
venosa
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Gráfico 3 

tiazida na prevenção do enfarte agudo do 

miocárdio [EAM] não-fatal (incluindo o 

EAM silencioso); doença coronária fatal; 

eventos cardiovasculares totais; mortalidade 

por todas as causas; mortalidade cardiovascular; 

acidente vascular cerebral [AVC] fatal e não-

fatal; insuficiência cardíaca fatal e não-fatal; 

angina instável; angina crónica estável; doença 

arterial periférica; novos casos de diabetes; e 

novos casos de compromisso renal.»

Sobre os resultados do estudo ACCOM-

PLISH2, o especialista referiu que «a associação 

benazepril/amlodipina permitiu reduzir em 

20% o risco cardiovascular por comparação 

com a associação que junta um IECA à hidro-

clorotiazida».

MAIS-VALIAS DA ASS OCIAÇÃO 

LISINOPRIL/AMLODIPINA

Entre as associações fixas de IECA com BCC, 

Csaba Farsang sublinhou a que junta o lisino-

pril à amlodipina. «As principais vantagens da 

associação destes dois fármacos incluem o facto 

de terem alvos distintos e uma farmacociné-

tica similar; de serem aplicáveis à maioria dos 

doentes hipertensos; de proporcionarem um 

efeito protetor cardiovascular que está muito 

bem documentado; e de existir um sinergismo 

aditivo entre os dois componentes.»

Quanto à evidência científica que dá suporte 

à sua afirmação, o orador destacou os resulta-

dos do estudo ALLIANCE3: «Este trabalho 

mostrou uma redução da PA tanto sistólica 

como diastólica ao longo do tratamento, 

bem como uma baixa incidência de efeitos 

secundários, que diminuiu com a continuação 

do tratamento.»

Também os resultados do estudo ALFESS4, 

que incluiu a análise de seis ensaios clínicos, 

foram assinalados por Csaba Farsang. «Neste 

estudo, a associação fixa lisinopril/amlodipina 

permitiu a redução da PA sistólica e diastólica 

em cerca de 34% ao longo do tratamento [ver 

gráfico 3], do índice de massa ventricular es-

querda, da velocidade da onda de pulso e da PA 

central», concluiu o internista.

DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E 

COMPLIANCE
O simpósio-satélite organizado pela Tecnimede 

no 8.º Congresso Português de Hipertensão e 

Risco Cardiovascular Global culminou com a 

apresentação do Dr. Carlos Rabaçal, cardio-

logista no Hospital de Vila Franca de Xira. 

Baseado nas guidelines de 2013 da ESH/ESC 

e na sua experiência clínica, este especialista 

começou por referir que o diagnóstico cor-

reto, o tratamento adequado e a compliance do 

De acordo com o Prof. Csaba Farsang, para que uma 
associação fixa seja vantajosa no tratamento da HTA 
deve cumprir os seguintes requisitos:

 Os fármacos têm de ter maior eficácia em 
associação do que isoladamente;

 Os seus componentes devem ter um bom perfil 
de tolerabilidade;

 Tem de existir um sinergismo adicional ou de 
potenciação entre os seus componentes;

 A duração da ação terapêutica tem de ser 
superior a 24 horas;

 A associação deve poder ser utilizada na maioria 
dos doentes hipertensos;

 Deve garantir menor prevalência ou severidade 
dos efeitos secundários.

RREQUISITOSS DE UMAA ASSOCIAÇÇÃO FIXA

doente «podem ditar os resultados de eficácia 

e proteção cardiovascular no tratamento da 

HTA».

Quanto ao diagnóstico, e apesar de a medição 

da PA no consultório continuar a ser o gold 
standard, o cardiologista assinalou que «a 

medição em ambulatório da pressão arterial 

[MAPA] assume cada vez mais importância». 

«A MAPA de 24 horas permite monitorizar o 

doente e perceber se é realmente hipertenso e 

em que altura do dia tem a PA mais elevada. 

Tanto as guidelines da ESH/ESC como as 

recomendações do NICE [National Institute 
for Health and Care Excellence] evidenciam 

as mais-valias da MAPA». A sua utilização 

«torna-se ainda mais importante considerando 

a relação do risco cardiovascular global com a 

PA elevada durante o sono», afirmou Carlos 

Rabaçal.

Em relação ao tratamento, «é preciso conhecer 

as guidelines, mas também confrontá-las com as 

especificidades dos doentes», frisou este orador. 

E acrescentou: «Atualmente, dispomos de 

várias classes de fármacos que interferem com 

os mais diversos mecanismos fisiopatológicos 

da HTA. Na maioria dos casos, necessitamos 

de atuar sobre estes múltiplos mecanismos para 

controlar a PA, o que explica a necessidade de 

utilização das associações farmacológicas.»

A escolha da associação mais indicada para 

cada caso deve envolver decisões «centradas 

na maior eficácia, no sinergismo dos fármacos 

(como se verifica com a associação lisinopril/

amlodipina) e no seu perfil de segurança e to-

lerabilidade». Por outro lado, o horário da toma 

deve também ser considerado. «Recorrendo à 

MAPA de 24 horas, dois estudos com lisino-

pril/amlodipina mostram que estes fármacos 

têm um efeito mais consistente na PA em 24 

horas quando administrados à noite, embora 

sejam eficazes independentemente da hora da 
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toma», salientou Carlos Rabaçal.

Por último, mas não menos importante, este 

cardiologista focou-se na necessidade de 

garantir a compliance do doente, apontando o 

papel que deve assumir cada interveniente no 

tratamento da HTA. «Cabe ao médico evitar 

a inércia e explicar ao doente a importância 

de ter a PA controlada, de tomar a medica-

ção e de adotar as alterações de estilo de vida 

prescritas. Os órgãos decisores, por seu turno, 

devem produzir normas de orientação clínica 

efetivamente baseadas nas guidelines. Quanto 

aos doentes, é das suas atitudes e opções que 

vai depender o cumprimento e os resultados da 

prescrição médica», concluiu Carlos Rabaçal.
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SUMMARY OF CONFERENCES

10 ANOS DE HYPERTENSION SUMMER SCHOOL EM 
PORTUGAL

Prof. Agostinho Monteiro

Fundador e coordenador da Portuguese 
Hypertension Summer School
Quando a Portuguese Hypertension Summer
School (PHSS) foi criada, em 2004, tínhamos
como objetivo promovê-la anualmente, pelo 
menos durante dez anos, sendo que, passado esse 
período, seria feito um balanço e decidido se 
continuaria. 
Ao longo do tempo, o perfil dos alunos foi mu-
dando. Inicialmente, as especialidades hospitalares
estavam em maioria, mas, agora, participam mui-
tos alunos de Medicina Geral e Familiar. Foi
dada a possibilidade a muitos alunos (um por 
ano) de realizar um estágio de três meses em 

França, na área da hipertensão arterial (HTA). 
Esta oportunidade tem feito toda a diferença nas 
suas carreiras, sendo que muitos desses médicos 
concluíram ou estão a fazer o doutoramento
e outros estão a realizar projetos de investiga-
ção em Portugal e no estrangeiro. É também 
com satisfação que constatamos que todos os 
participantes da PHSS continuam a dedicar-se às 
questões da HTA.
Também os temas foram mudando ao longo dos 
anos. De um programa focado quase exclusiva-
mente na HTA, passámos a incluir temas
mais abrangentes ligados a áreas como Saúde 
Pública, Genética, Medicina translacional, 
demências, entre outras. Claro que nada disto 
teria sido possível sem o apoio e financiamento da 
Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH) e o 

interesse dos seus presidentes; nem sem a partici-
pação dos especialistas franceses, como os Profs. 
Jöel Menard, Albert Mimran, Xavier Jeunemaitre 
ou Michel Azizi, que, todos os anos, se disponibi-
lizam, sem qualquer custo para a SPH, para, além 
das palestras, estarem efetivamente durante três 
dias com estes alunos.
Perante isto, só posso concluir que, nestes dez 
anos de PHSS, os objetivos foram atingidos e as 
expetativas superadas. Como tal, em setembro 
próximo, terá lugar a 11.ª edição da Portuguese 
Hypertension Summer School.

*Artigo publicado no Jornal de Notícias Prévias do 8º 

Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular/

Esfera das Ideias

“AS NOVAS GUIDELINES DIFEREM MARCADAMENTE NA 
SUA ABORDAGEM”

Prof. Alberto Zanchetti
Professor e investigador no Centro de Fi-
siologia Clínica e Hipertensão da Univer-

sidade de Milão, em Itália

Pelo segundo ano consecutivo, o Prof. Alberto 
Zanchetti, professor e investigador no Centro 
de Fisiologia Clínica e Hipertensão da Univer-
sidade de Milão, em Itália, veio ao Congresso 
Português de Hipertensão e Risco Cardiovascu-
lar Global, desta vez para falar sobre as últimas 
recomendações publicadas nesta área. Em en-
trevista, este reconhecido nome da hipertensão
mundial tece algumas considerações sobre as 
mais recentes guidelines europeias e internacio-

nais.

COMO OLHA PARA A RECENTE PUBLICAÇÃO DE TRÊS 
GUIDELINES NA ÁREA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL 
(HTA )?
Em junho de 2013, foram publicadas as guidelines 
conjuntas da European Society of Hypertension 

[ESH] com a European Society of Cardiology 

[ESC] e, em janeiro de 2014, as da American So-

ciety of Hypertension [ASH] e da International 

Society of Hypertension [ISH], sendo que os seus 

membros foram designados para integrar o Eight

Joint National Committee [ JNC-8]. Isto dá-nos 

a oportunidade de discutir métodos, abordagens e 

formatos ao nível das recomendações.

No entanto, levanta também a questão sobre se 

deverão estas recomendações ser baseadas na 

evidência ou na sapiência.

QUE SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS IDENTIFICA 
NESTAS NOVAS RECOMENDAÇÕES?
Embora as três guidelines recentes forneçam reco-

mendações substancialmente similares, na maioria 

dos aspetos, diferem marcadamente na sua abor-

dagem. As guidelines do JNC-8 escolheram uma

abordagem bastante rígida baseada na evidência, 

o que significa que não são apenas provenientes 

dos resultados de ensaios clínicos randomizados e 

controlados, mas também de ensaios clínicos

tidos como de alta qualidade. No entanto, estas 

guidelines focam-se apenas no tratamento e só 

podem fornecer um conjunto limitado de reco-

mendações.

O documento conjunto da ASH com a ISH 

segue, por assim dizer, a abordagem oposta, já que 

fornece uma série de recomendações sem explicar 

se são baseadas na evidência ou simplesmente na 

opinião dos especialistas. Já as guidelines conjuntas 

da ESH com a ESC seguem uma abordagem in-

termédia, pois baseiam-se, sempre que possível, na 

evidência e, quando não há evidência disponível, 

na sabedoria dos especialistas.

DE QUE MODO INTERPRETA ESSA ABORDAGEM 
INTERMÉDIA DAS GUIDELINES EUROPEIAS?
As guidelines europeias reconhecem que os ensaios 

clínicos baseados na evidência são a melhor base 

possível, mas podem ser considerados também 

outros tipos de evidência. Além disso, a evidência

dos ensaios clínicos pode não ser obtida em todos 

os aspetos da gestão da hipertensão arterial, caso 

em que deve ser substituída pelo parecer dos 

especialistas. É importante reter que o parecer

não deve ser tido como evidência. Portanto, nas 

guidelines da ESH com a ESC, cada recomenda-

ção é acompanhada do tipo de dados em que se 

baseia e, consequentemente, da sua força e poder 

de persuasão.

UMA VIDA DEDICADA AO ESTUDO DA HTA
O Prof. Alberto Zanchetti conta já mais de seis 

décadas dedicadas ao estudo e investigação da 

hipertensão arterial (HTA), sendo considerado 

como um dos maiores especialistas nesta área a 

nível mundial. Hoje em dia, além de professor e 

investigador no Centro de Fisiologia Clínica e 

Hipertensão da Universidade de Milão, é editor, 

desde 1995, de uma das mais reputadas publica-

ções na área da HTA – o Journal of Hypertension, 
órgão oficial da Internacional Society of Hyper-

tension e da European Society of Hypertension, 

cuja direção já presidiu.

O trabalho de Alberto Zanchetti tem sido re-

conhecido com inúmeros prémios, entre os quais 

o Award for International Achievement, em 1977; 

o Franz Volhard Lecture Award of the International 
Society of Hypertension, em 1986; o Henri Denolin 
Lecture of the European Society of Cardiology, em 

1991; ou o Riva-Rocci Award of the Italian Society 
of Hypertension, em 1997.

*Entrevista publicada no Jornal de Notícias Prévias do 8º Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular/Esfera das Ideias
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Vai realizar se de 18 a 21 de Setembro de 2014 a 11ª edição do Summer School da SPH
dirigida principalmente a médicos em fase de formação (internato de especialidade)
com interesse na área da HTA.

Como habitualmente o curso será ministrado em inglês e a frequência completa de
todas as sessões é obrigatória (programa científico brevemente disponível) sendo o
número de inscrições limitado. Para mais informações e candidaturas contactar a
Comissão Organizadora presidida pelo Prof. Agostinho Monteiro) pelo endereço de
email que consta no poster.

11ª SUMMER SCHOOL DE HIPERTENSÃO

11TH HYPERTENSION SUMMER SCHOOL
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NACIONAIS

8º Cong resso  Por t uguês  de  Hi-

per tensão e  Risco Cardio vascular 

G lobal

20 a  23 de Fevereiro de 2014

Centro de Congressos  V i lamoura 

Mar inote l  –  Algar ve

20º  Cong resso  Nacional  de  Me-

d ic ina  Inter na

12 a  15 de Março de 2014

Pestana Casino Park Hotel  – 

Funchal  –  Madeira

XXVI I I  Cong resso  Por t uguês  de 

Nefrolog ia

9 a  12 de Abr i l  de 2014

Centro de Congressos  V i lamoura 

Mar inote l  –  Algar ve

XXXV Cong resso  Por t uguês  de 

Cardiolog ia

27 a  29 de Abr i l  de 2014

Palácio de Congressos  do Algar ve 

Salgados – Albufeira  –  Algar ve

XI I I  Jor nadas  de  Cardiolog ia 

da  Medicina  Familiar  de  Aveiro 

Nor te

10 e  11 de O utubro de 2014

Hotel  Solverde -  Espinho

XXVI I Jor nadas  de  Cardiolog ia 

da  Unidade de  Cardiolog ia  do 

Hosp ital  Eg as  Moniz” 

17 e  18 de O utubro de 2014

Hotel  V i la  Galé  Ópera

CONGRESSOS NACIONA IS E  I N T ERNACIO NAI S  2014

I N T ERNACIONAIS

ACC – Ame r i c an C o l l ege  of  Car-

d i o l o g y  M e e t i n g

29 a  31 de Março de 2014

Washington – USA

AS H – Ame r i c an S o ci et y  of  Hy-

p e r t e n s i o n  M e e t i n g

17 a  20 de Maio de 2014

Nova Iorque – USA

ESH – European S ociet y  of  Hy-

per tension Cong ress

13 a  16 de Junho de 2014

Atenas  – Grécia

ESC – European S ociet y  of  Car-

diolog y  Cong ress

30 de Agosto a  3  de Setembro 

de 2014

Barcelona – Espanha

EAS D – Europea n As sociation 

f o r  t h e  S t u d y  o f  D i a b e t e s 

M e e t i n g

15 a  19 de Setembro de 2014

V iena – Áustr ia

AHA – Ame r i c a n H ea r t 

A s s o c i a t i o n  M e e t i n g

15 a  19 de Novembro de 2014

Chicago  -  USA

PORTO

VILAMOURA

AGENDA 2014
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NOVA IORQUE

ATENAS

BARCELONA

FUNCHAL
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