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EDI TORIAL

Esta revista que agora vos chega às mãos tem 
vários motivos de interesse e matéria para 
reflexão. Tentamos ser uma janela aberta para 
os que se dedicam na sua prática diária (quer 
clínica quer de investigação) à hipertensão 
arterial e factores de risco cardiovasculares 
associados.

O hiperaldosteronismo é revisitado num texto 
de colegas brasileiros e é publicado com o sabor 
que a língua portuguesa lá assume. Trata-se 
duma perspectiva noutra realidade sobre um 
tema a que temos de voltar muitas vezes, pela 
importância que a necessidade da sua detecção 
assume na nossa actividade. Entre os autores 
figura o Prof. Fernando Nobre da Universidade 
de Ribeirão Preto e editor principal dum tratado 
de Cardiologia dos mais relevantes no mundo 
lusófono. Aquela Universidade ficou famosa 
pelo papel que teve a escola aí radicada no 
estudo das bradicininas e no desenvolvimento 
do primeiro inibidor da enzima de conversão da 
angiotensina.

As relações entre o sal e a hipertensão arterial 
assumem uma relevância que nos leva e 
pensar em estratégias de se conseguir uma 
redução no seu consumo. Devemos contudo 
ter a preocupação que a comida não se torne 
sensaborona (levando à má adesão dos doentes) 
mas pelo contrário até se possa tornar mais 
sápida, facilitando a mudança para hábitos 
alimentares mais saudáveis. As ervas aromáticas 
podem dar aí um contributo muito significativo. 
Este tema de grande actualidade é abordado 
num bem elaborado e documentado artigo 
neste número da revista que traz mais-valia aos 
nossos conhecimentos.  

Temos tentado divulgar alguns aspectos de 
sessões e Jornadas que pensamos ser úteis para 
a nossa formação pelas pistas que abrem a um 
estudo mais orientado. É neste sentido que aqui 
se publicam os resumos de duas das conferências 
apresentadas nas XV Jornadas de Hipertensão 
Arterial e Risco Cardiovascular de Matosinhos 
que decorreram em Novembro de 2014: 

-uma sobre a vitamina D e doença 
cardiovascular pelo Dr. Mesquita Bastos, 
tema de grande actualidade pela possível alta 
prevalência de níveis baixos daquela vitamina 
na nossa população, ao contrário do que seria 
expectável; 

-outro sobre insulinoterapia pelo Prof. 
Davide Carvalho.

Da actividade desenvolvida em Portugal 
apresentam-se como case reports duas situações 
de acidente vascular cerebral e estenose 
carotídea por colegas de formação específica em 
Medicina Geral e Familiar.

Uma das séries com maior sucesso que esta 
revista tem vindo a editar, são versões traduzidas 
das Newsletters da Sociedade Europeia de 
Hipertensão, que continuamos neste número 
sobre um dos temas mais importantes na nossa 
actividade clínica: a “Avaliação precoce de 
lesão de órgão alvo durante o tratamento anti-
hipertensor” pelos Prof.s Redon, Agabiti-Rosei 
e Rosen, que dispensam qualquer apresentação.

Esperando que esta revista corresponda cada vez 
mais ao que esperam dela continuamos a apelar 
ao envio de trabalhos, para nos mantermos 
um veículo de transmissão activa do que se 
faz em Portugal no campo da luta contra a 
Hipertensão e consequente agregação de Risco 
Cardiovascular.

V ítor  Ramalhinho

Endereço de e-mail para a submissão de artigos 
na Revista Portuguesa de Hipertensão e Risco 
Cardiovascular, órgão oficial da Sociedade 
Portuguesa de Hipertensão: revphip@gmail.com
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CASO CLÍNICO
CLINICAL CASE

DOIS CASOS, UMA QUESTÃO… 
TWO CLINICAL CASES, ONE QUESTION

Sara Peres, Fernanda Gomes, Lia Rocha

Internas de Formação Específica de Medicina Geral e Familiar, USF Anta (ACeS Grande Porto VIII – Espinho/Gaia)

E-mail para correspondência: peressara@gmail.com

Resumo 
A percentagem de Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC) associados a doença aterosclerótica carotídea é desconhecida, estimando-
se que esta possa ser causa de cerca de 15% dos AVC. O ecodoppler dos vasos do pescoço é um exame de fácil acesso, não invasivo, 
sensível e específico para a determinação de estenose carotídea. 
Os autores descrevem dois casos clínicos de doentes com fatores de risco cardiovascular que sofrem AVC, com diagnóstico de 
estenose carotídea após o evento em ambos os casos, conduzindo a uma reflexão sobre as indicações para estudo ecográfico dos 
vasos do pescoço, no sentido de otimizar estratégias de prevenção e reduzir a morbimortalidade associada ao AVC.
 

Abstract
The percentage of strokes that are related to carotid artery atherosclerosis is unknown, but it is estimated that carotid artery 
stenosis is the cause of fewer than 15 percent of strokes. As the greatest impact on stroke morbidity and mortality comes from 
prevention and screening for carotid artery stenosis may be accomplished by Doppler Ultrasound (a noninvasive, unexpensive 
and routine exam of the carotid artery), it is important to understand when to perform this screening test.
The authors describe two clinical cases of individuals with cardiovascular risk factors who had a stroke, with the diagnosis of 
carotid stenosis after the event, leading to the discussion about when to screen for this condition.

Introdução 
A percentagem de Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC) 
associados a doença aterosclerótica carotídea é desconhecida, 
estimando-se que esta possa ser causa de cerca de 15% dos 
AVC1.  Os resultados de uma análise retrospetiva da prevalência 
de doença aterosclerótica carotídea numa população de doentes 
internados por AVC/Acidente Isquémico Transitório (AIT) 
numa Unidade Cerebrovascular de um hospital nacional 
revelaram uma significativa prevalência de doença aterosclerótica 
carotídea naquela população, de 16.5%2.  O ecodoppler dos vasos 
do pescoço é um exame de fácil acesso, não invasivo, sensível 
e específico para a determinação de estenose carotídea. O 
diagnóstico dos doentes sintomáticos* com estenose carotídea é 
fundamental, tendo em conta uma relação direta entre o grau de 
estenose e o risco de AVC.2,3 Em relação ao rastreio oportunístico 
da estenose carotídea em indivíduos assintomáticos, torna-se 
pertinente compreender as indicações para o uso deste exame 
como estratégia preventiva, tendo como objetivo a redução da 

morbimortalidade associada ao AVC. 
A abordagem terapêutica ótima dos indivíduos assintomáticos 
com evidência de aterosclerose carotídea significativa (valores de 
cut-off entre 50 e 70%, diferindo entre estudos) para prevenção 
de AVC não está estabelecida, considerando-se que estes 
indivíduos poderão beneficiar do controlo dos fatores de risco 
para aterosclerose, anti-agregante plaquetário e/ou tratamento 
cirúrgico.

Descrição dos Casos

Caso ClíniCo 1
DaDos DemográfiCos, Caraterização e anteCeDentes 
familiares 
A.G.S, 55 anos, género masculino. 4º ano de escolaridade, 
atividade profissional como camionista e mecânico de automóveis. 
Casado, com três filhos (família nuclear na fase VI do ciclo de 
Duvall, Graffar III).

* São considerados sintomáticos: indivíduos com história de AVC/AIT secundária a estenose carotídea; indivíduos com história recente (6 meses) de sintomas neurológicos focais, transitórios ou 
permanentes, relacionados com a artéria afetada (amaurose fugaz, fraqueza muscular ou parestesias de uma extremidade ou face, disartria ou afasia). Sintomas neurológicos inespecíficos, tais como 
tonturas ou síncope, não são considerados na definição de estenose carotídea sintomática.
O valor cut-off usado para definir estenose carotídea clinicamente significativa varia entre os estudos, com valores entre os 50 e 70% de estenose. 
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Segundo filho de um total de 7 irmãos. Antecedentes familiares: 
pai com história de AVC aos 72 anos, mãe e irmã com Diabetes 
Mellitus (DM) tipo 2 e Hipertensão Arterial (HTA).

História méDiCa pregressa
Antecedentes pessoais: obesidade, registos de Pressão Arterial 
(PA) elevada em 2005 e 2006. Sem medicação habitual. Consumo 
de cerca de 168g/semana (39g/dia) de álcool. Nega hábitos 
tabágicos. Refere alimentação variada, sem restrição de sal. Não 
pratica exercício físico regular.

História Da Doença atual
Junho de 2011
Recorreu à Unidade de Saúde por tumefação abdominal. Ao 
exame objetivo apresentava uma hérnia umbilical irredutível, 
um Índice de Massa Corporal (IMC) de 33.6 kg/m2 e PA de 
180/100mmHg. Explicada a importância da adoção de medidas 
higieno-dietéticas, nomeadamente a redução do consumo de 
álcool, sal e gorduras, perda de peso e a prática de exercício físico 
regular, a Médica de Família (MF) solicitou o registo da PA em 
ambulatório e estudo analítico e electrocardiogáfico.

Setembro de 2011
O utente volta à Unidade de Saúde com um registo de PA 
em ambulatório com valores persistentemente superiores a 
140/90mmHg e um valor de Colesterol LDL (C-LDL) de 
134.6mg/dl [Colesterol total (CT) 214mg/dl, Colesterol HDL 
(C-HDL) 43mg/dl, Triglicerídeos (TG) 182mg/dl], sem outras 
alterações de registo. Na consulta foi registado um valor de PA 
de 160/89mmHg. Foi calculado o risco cardiovascular (SCORE), 
com um valor de 3%. Estabelecido o diagnóstico de HTA 
(HTA Grau 2, ESH-ESC Practice Guidelines for the Management 
of Arterial Hypertension, 20134), o utente foi medicado com 
lisinopril 20mg + hidroclorotiazida 12.5mg, tendo sido reforçado 
o aconselhamento de modificações do estilo de vida. 

Janeiro de 2012
Recorreu ao Serviço de Urgência (SU) do hospital da área de 
residência por diminuição da força muscular dos membros direitos 
de instalação súbita. Na admissão ao SU apresentava baixa fluência 
verbal, hemiparesia direita de predomínio braquial com hemi-
hipostesia ipsilateral, paresia facial direita central e hemianópsia 
homónima direita (HHD) à confrontação, com valores de PA 
de 130/70mmHg. A Tomografia Computorizada (TC) cerebral 
revelou lesão vascular isquémica recente no território da artéria 
cerebral posterior esquerda. No internamento na Unidade de 
AVC: feito estudo imagiológico, com ecocardiograma com 
hipertrofia ventricular esquerda ligeira, triplex dos troncos supra-
aórticos mostrando placas ateromatosas na artéria carótida 
comum esquerda (estenose inferior a 30%) e índice de resistência 
elevado, e Angio-TC revelando ligeira redução do calibre da 
artéria carótida comum esquerda, sugerindo trombo intramural 

e disseção; analiticamente com C-LDL de 114mg/dl. Com 
boa evolução no internamento, teve alta medicado com ácido 
acetilssalissílico (AAS) 150 mg, rosuvastatina 10 mg e ramipril 
2.5 mg e indicação para iniciar fisioterapia. No follow-up pós-
AVC foi feita otimização da terapêutica anti-hipertensiva (com 
prescrição de perindopril 10 mg + amlodipina 5 mg) e pesquisa 
de fator V de Leiden, com resultado negativo. Atualmente 
mantém sequelas do AVC, com HHD que impede o doente de 
retomar a sua atividade profissional como condutor de veículos 
de mercadorias, sem registo de novos eventos cerebrovasculares.

Caso ClíniCo 2
DaDos DemográfiCos, Caraterização e anteCeDentes 
familiares
C.P.F.S., 79 anos, género masculino. 6º ano de escolaridade, 
reformado (Delegado de Informação Médica). Casado, com 2 
filhos (família nuclear na fase VII do ciclo de Duvall, Graffar III).
Quarto filho de uma fratria de 7. Antecedentes familiares: irmão 
mais velho com DM tipo 2 e HTA.

História méDiCa pregressa
Antecedentes de excesso de peso, DM tipo 2 e HTA, com consultas 
regulares com o MF. Medicado com AAS 150 mg, candesartan 
16 mg + hidroclorotiazida 12.5 mg e metformina 1000mg + 
sitagliptina 50 mg, com controlo tensional e metabólico. Nega 
consumo de bebidas alcoólicas. Ex-fumador (150 UMA, cessação 
tabágica há 28 anos). Alimentação variada com restrição do 
consumo de açúcar, sal e gorduras. Realiza caminhada semanal. 

História Da Doença atual
Novembro de 2009
Recorre a consulta aberta na Unidade de Saúde por desvio da 
comissura labial e alteração da coordenação motora com uma 
semana de evolução. Ao exame objetivo apresentava: desvio da 
comissura labial para a esquerda, ligeira ptose palpebral esquerda e 
dismetria na prova dedo-nariz, com força muscular e sensibilidade 
preservadas; PA 150/73mmHg. Foi encaminhado para o SU do 
hospital da área de residência onde realizou TC cerebral que 
revelou enfarte isquémico recente frontal direito do território da 
artéria cerebral média. Teve alta no mesmo dia medicado com 
sinvastatina 20 mg a acrescentar à medicação habitual e indicação 
para seguimento em consulta externa de Neurologia.
Manteve consultas regulares com a MF com controlo dos fatores 
de risco cardiovascular (em Março/2011: HbA1c 6.4%, C-LDL 
41.2mg/dl, TA 132/75mmHg). Não foi convocado para consulta 
hospitalar de Neurologia.

Novembro de 2011
Novo recurso ao SU por alterações agudas da linguagem e do estado 
de consciência, sem outros défices objetiváveis. Foi estabelecido 
o diagnóstico de AVC isquémico do território esquerdo, tendo 
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CASO CLÍNICO
CLINICAL CASE

sido encaminhado para internamento na Unidade de AVC. 
Realizou ecodoppler carotídeo que revelou estenose da artéria 
carótida interna esquerda superior a 70%, tendo sido submetido 
a endarterectomia carotídea. Com recuperação total durante o 
internamento, tendo alta medicado com clopidogrel 75 mg + 
medicação habitual. Follow-up com otimização da terapêutica 
anti-hipertensora (candesartan 32 mg + hidroclorotiazida 12.5 
mg e amlodipina 5 mg) e bom controlo dos restantes fatores de 
risco cardiovascular (FRCV), sem novos ictus. Diagnóstico de 

hipocoagulação oral.

Discussão
Os fatores de risco major tratáveis para doença aterosclerótica 
carotídea são semelhantes àqueles para doença coronária 
aterosclerótica – HTA, DM, tabagismo e dislipidemia.3 O 
controlo dos FRCV é uma estratégia fundamental para a limitação 

para prevenir os eventos cerebrovasculares. Uma das questões 
que se coloca é: no sentido de otimizar estratégias de prevenção, 
em algum dos casos estaria indicada a realização de ecodoppler 
carotídeo pelo MF?
Alguns dos principais grupos internacionais [United Sates 
Preventive Services Task Force1, American Heart Association/
American Stroke Association (AHA/ASA)5] recomendam contra 
ou não recomendam o rastreio populacional de estenose carotídea 
assintomática. Nas guidelines conjuntas de várias sociedades 
norte-americanas (incluindo a American College of Cardiology, 
AHA/ASA, American College of Radiology e a Society for Vascular 
Surgery6) o ecodoppler carotídeo não está recomendado por 
rotina, sendo este rastreio considerado razoável em indivíduos 
assintomáticos com sopro carotídeo e a considerar naqueles com 
doença aterosclerótica conhecida (doença arterial periférica, 
doença coronária ou aneurisma da aorta). De acordo com a 
Norma nº 031/2011 da Direção Geral de Saúde7, o estudo com 
ecodoppler dos vasos do pescoço deve ser realizado em caso de 
AVC/AIT e como parte da avaliação pré-operatória de doentes 
candidatos a cirurgia cardiovascular major, mas também caso 
sejam detetados um sopro carotídeo ou uma massa cervical 
pulsátil, existam sintomas de amaurose fugaz ou se suspeite 
de síndrome de roubo vertebro-basilar. Tendo em conta estas 
recomendações é possível concluir que, em relação ao primeiro 
caso e para o período que antecedeu o primeiro AVC no segundo 

com ecodoppler carotídeo. No entanto, no segundo caso, após o 
primeiro AVC, o utente não realizou ecodoppler carotídeo, agora 
formalmente indicado, e a realizar em consulta de follow-up após 

do novo episódio ter sido evitado caso tivesse existido uma maior 

os casos apresentados foi possível proceder ao tratamento 
cirúrgico e/ou otimizar a terapêutica farmacológica, incluindo 
antiagregação plaquetária, estatina e controlo dos FRCV - de 
acordo com as recomendações da AHA/ASA8 para todos os 
doentes com estenose carotídea e história de AVC/AIT -, num 
esforço conjunto envolvendo os dois níveis de cuidados médicos 
do sistema nacional de saúde.

stenosis: an update of the evidence of U.S. Preventive Services Task Force. 
Ann Intern Med 2007; 147:860
2. Fragata I, Galo S, Manita M, Ferreira S, Reis J. Prevalência de Doença 
Carotídea na Patologia Cérebro-Vascular Isquémica – O Papel do Eco-
Doppler. Acta Med Port 2006
3. McCarron MO, Goldstein LB, Matchar DB. Screening for asymptomatic 
carotid artery stenosis. UpToDate® 2014. Disponível em www.uptodate.
com [acedido em 20/09/2014]
4. European Society of Hypertension (ESH)/European Society of 
Cardiology. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial 
hypertension. Journal of Hypertension 2013, 31: 1281-1357
5. Goldstein LB et al. Guidelines for the primary prevention of stroke: 
a guideline for healthcare professionals from the American Heart 
Association/American Stroke Association. Stroke 2011; 42:517
6. Brott TG et al. 2011 ASA/ACCF/AHA/AANN/AANS/ACR/ASNR/
CNS/SAIP/SCAI/SIR/SNIS/SVM/SVS Guideline on the management 
of patients with extracranial carotid and vertebral artery disease. Stroke 
2011; 42:e464
7. Norma nº 031/2011 - Ecodoppler cerebrovascular. Direção Geral da 
Saúde, 2011
8. Kerman W et al. on behalf of the American Heart Association Stroke 
Council, Council on Cardiovascular and Stroke Nursing, Council on 
Clinical Cardiology, and Council on Peripheral Vascular Disease. Guidelines 
for the prevention of stroke in patients with stroke or transient ischemic 
attack: a guideline for healthcare professionals from the American Heart 
Association/American Stroke Association. Stroke 2014; 45: 2160-2236
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ARTIGO DE REVISÃO
REVIEW ARTICLE

ERVAS AROMÁTICAS: SAÚDE COM PALATIBILIDADE
Hélia Barros

Nutricionista Clínica

Resumo 
No contexto de uma população exponencialmente hipertensa, o sal surge como a principal causa modificável de hipertensão arterial. A 
intervenção nutricional baseada no incentivo ao consumo de ervas aromáticas enquanto possíveis substitutos do sal e enriquecedores da 
nossa alimentação é, direta ou indiretamente, uma forma de prevenir a hipertensão, pelo que é importante que todos percebam o seu real 
impacto.

Abstract
In context of an exponentially hypertensive population, salt emerged as the main modifiable cause of hypertension. The nutritional 
intervention based on encouraging the consumption of culinary herbs as possible salt substitutes and enriching of our food is, directly or 
indirectly, a way to prevent high blood pressure, so it is important that everyone understands the real impact.

Introdução 
Em pleno século XXI, a saúde é um assunto de interesse eminente 
e são, na verdade, pequenas iniciativas que se traduzem em 
grandes mudanças, numa época marcada pela maior realização 
de refeições fora de casa, mais stress e menos tempo para fazer 
escolhas alimentares racionais. Neste sentido, torna-se cada vez 
mais importante a elucidação da população acerca da principal 
causa modificável da hipertensão, a patologia que mais afeta os 
portugueses. Sabe-se que as estratégias de redução do consumo de 
sal deverão ser consideradas uma ferramenta eficaz na prevenção e 
controlo, no sentido de reduzir a pressão arterial, aumentar a eficácia 
da terapia farmacológica e reduzir o risco cardiovascular global1-3 . 
Há inúmeras medidas de redução de sal (ou medidas low salt) que 
estão ao nosso alcance, todos os dias. Entre as mais efetivas estão: 
disponibilização de refeições e/ou acompanhamentos sem qualquer 
tempero, fornecendo o sal e outros temperos em separado; reduzir 
para metade a quantidade de sal adicionada à sopa (na restauração e 
em nossas casas; suspender a utilização de saleiros de mesa; provar 
antes de salgar os alimentos; limitar a utilização de “fontes ocultas” 
de sal (evitar produtos que incluam nos seus ingredientes glutamato 
de sódio, citrato de sódio, bicarbonato de sódio e alginato de sódio); 
limitação dos alimentos curados ou fumados (bacon, presunto, 
salpicão…) e dos alimentos embalados em salmoura (picles, legumes 
em conserva, azeitonas); evitar refeições congeladas, sopas enlatadas, 
caldos, molhos e fast-food, lavagem dos alimentos enlatados, como 
o feijão, para remover algum sódio; o teor de sódio de um alimento 
processado deverá ser menos de 140 mg/porção ou menos de 5% 
da Dose Diária Recomendada e substituir o sal adicionado na 
preparação das refeições por ervas aromáticas. 
As ervas aromáticas desempenham um papel fundamental neste 
processo de substituição uma vez que, sendo produzidas em Portugal 
e sendo de fácil cultura mesmo em ambiente doméstico, permitem 
manter o sabor de muitas das preparações culinárias. 

1. Sal: Principal Causa Modificável de Hipertensão Arterial 
A principal fonte alimentar de sódio é o comumente designado 
de sal (cloreto de sódio), que apresenta uma importância central 
tanto a nível fisiológico como económico. O seu consumo é um 
tópico controverso, especialmente entre os responsáveis pela 
saúde pública, a indústria e os próprios consumidores, devido 
essencialmente ao seu poder palatabilizante e conservante nos 
alimentos, que conduz ao abuso por parte de muitos. Enquanto 
principal ião extra celular, o sódio é responsável pelo equilíbrio 
hídrico e pelo equilíbrio ácido-base, participando também noutras 
funções básicas, como a contração muscular e a transmissão de 
impulsos nervosos. O organismo dispõe de vários mecanismos 
para poupar sódio e cloro, mas é relativamente incapaz de se livrar 
de excessos, pelo que a sua ingestão deve ser muito moderada1. 
Entre estes efeitos, destaca-se a hipertensão arterial, uma vez que 
o sódio é um determinante absolutamente direto, com uma relação 
progressiva, dos níveis de pressão arterial. O excesso de sódio no 
organismo acarreta retenção de água, sobrecarrega os rins e altera 
o funcionamento do sistema endócrino responsável pela regulação 
do sistema vascular, causando hipertensão arterial -principal causa 
de morte em todo o mundo2, onde Portugal não é exceção, e onde 
o sódio se assume como principal causa modificável 3,4. 
Neste seguimento, a Organização Mundial de Saúde recomenda 
uma dose diária não superior a 5g (uma colher de sobremesa rasa)5, 
estimando-se que na Europa o consumo ronde mais do dobro 
do recomendado3. As necessidades mínimas de sódio não são 
efetivamente conhecidas (Mahan and Escott-Stump 2005), mas 
a European Food Safety Authority estima que, para um adulto, 
seja cerca de 1,5 g/dia, correspondente a cerca de 3,75 g/dia de sal. 
A presença de sal em alimentos aparentemente inocentes como 
cereais, conservas, processados de carne, produtos de pastelaria ou 
bolachas não tem facilitado a tarefa; a par da situação económica 
e fragilidade social de muitas famílias que potencia consumos 
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aumentados desses produtos, muitas vezes tão baratos quão 
saciantes. Por outro lado, e embora o perfil do consumidor se 
relacione cada vez mais com preocupações relativas à saúde, este 
sente-se quase sempre incapaz de abdicar do sabor6. 

2. Palatibilidade
No ser humano é possível detetar cinco gostos básicos, através do 
paladar: o doce, o ácido, o amargo, o salgado e o umami, sendo 
cada um deles ativado por diferentes tipos de compostos. O sal, é 
o exemplo de um composto ativador do gosto salgado, podendo 
ainda intensificar uns sabores e suprimir outros. A partir de 
uma perspetiva culinária, há muitas razões para a adição de sal 
na comida, sendo que, em muitos casos, essa adição aumenta os 
atributos sensoriais positivos de alimentos, mesmo em alimentos 
de sabor menos agradável. Para as pessoas que estão acostumados 
a elevados níveis de sal na sua alimentação, a sua ausência abrupta 
pode levar a que não aceitem, sensorialmente, o alimento. Se se 
pretende alcançar o sucesso na redução de sal, é essencial ter em 
atenção as suas propriedades sensoriais que isso implica. Além 
disso, o conhecimento de como o sal é detetado por recetores 
sensoriais pode auxiliar no desenvolvimento de substitutos do 
sal ou elementos possibilitadores da sua redução, que poderão 
contribuir para uma redução global de sal fornecido diretamente 
ou indiretamente nos produtos alimentares6,7 . 

3. Ervas Aromáticas 
Quando se referencia especificamente medidas low salt e paralela 
palatabilidade das refeições, entra-se no campo das ervas 
aromáticas. 
Um dos segredos da boa mesa passa pelo realce do sabor dos 
alimentos, contemplando ao máximo os nossos sentidos do olfato e 
do paladar e, neste contexto, as ervas aromáticas desempenham um 
papel especial, individualmente ou através das suas combinações. 
Apresentam, de um modo geral, funções inestimáveis no que à 
saúde diz respeito, já reconhecidas pela Direção Geral de Saúde, 
que recomenda o seu uso8. 

3.1. Vantagens da utilização de ervas aromáticas 
-Redução do teor de sal, açúcar ou gordura adicionados: a correta 
utilização das ervas aromáticas nas diversas preparações culinárias, 
conduz a agradáveis intensificações de sabor que tornam os seus 
usos perfeitamente dispensáveis; 
-Efeitos terapêuticos cientificamente reconhecidos: principalmente 
através dos seus papéis antioxidante e anti inflamatório, por serem 
boas fornecedoras de vitaminas (A, C e complexo B), minerais 
(cálcio, fósforo, sódio, potássio e ferro), fibras, componentes 
voláteis (óleos essenciais) e substâncias fitoquímicas que atuam 
como antioxidantes, bactericidas, antivírus, fitoesteróis e indutores 
ou inibidores de enzimas 9,10. 

3.2. Utilização culinária das ervas aromáticas 
Embora não seja fácil quantificar com exatidão a ingestão de ervas 

aromáticas, os últimos estudos nesse sentido têm mostrado ainda 
níveis baixos de ingestão11. 
Normalmente, na cozinha, as ervas aromáticas são utilizadas 
frescas, mas são também comercializadas secas, embora percam 
algumas propriedades. A ação do calor sobre os compostos 
fenólicos e consequente poder antioxidante e/ou anti-inflamatório 
das mesmas ainda não é muito consistente e as variações de 
resultados parecem estar relacionadas com o método de confeção 
(p.e. ferver e estufar alimentos temperados com ervas aromáticas 
pode até aumentar o poder antioxidante, enquanto grelhar e fritar 
parece diminuí-lo), estado das ervas ou até com a sensibilidade 
da técnica utilizada no estudo. Relativamente à biodisponibilidade 
e à sinergia entre ervas aromáticas, são necessários mais estudos 
baseados na combinação de métodos in vivo e in vitro, para 
conduzir a soluções efetivas12. Outro importante truque passa por 
consumi-las na totalidade e não usá-las como objeto embelezante 
de pratos. 
Entre as ervas aromáticas mais portuguesas, podemos incluir o 
alecrim, que apresenta uma conjugação terra e mar, valorizada pela 
sua riqueza em ácido rosmarínico, cafeico e carnósico que conduz 
à sua capacidade antioxidante (a maior entre as ervas naturais) e 
de combate a complicações ateroscleróticas; os coentros, com um 
característico paladar que marca a diferença em qualquer mesa 
pelo aroma intenso e pelo facto de ser uma excelente fonte de 
vitamina K, C, de cálcio e de potássio e um auxílio do processo 
digestivo, diminuindo principalmente episódios de flatulência; os 
orégãos, conhecido por antibiótico alimentar, pela ação do ácido 
rosmarínico; e o funcho, rentável do bolbo (fonte de vitamina C e 
fibra) até às sementes (fonte de cálcio e ferro), apresenta um papel 
muito interessante na redução do colesterol pela sua riqueza em 
flavonoides 9,10,13,14. 

Discussão e Conclusão 
O impacto da diminuição de oito fatores de risco cardiovascular 
no aumento da esperança média de vida é semelhante ao impacto 
da diminuição de todos os 28 fatores em simultâneo, pelo que 
vale muito a pena uma ação direta nos primeiros2. A criação de 
uma política nutricional - definida como um conjunto concertado 
de ações estabelecidas pelo governo, destinadas a melhorar o 
estado nutricional das populações (Elisabeth Helsing, Nutrition 
Reviews, 1997) e cujo principal objetivo é a resolução de problemas 
nutricionais – que assegure que a nossa população se mantenha 
saudável e altamente produtiva/rentável pode ser a solução mais 
efetiva para se conseguir um verdadeiro impacto da diminuição 
do consumo de sal. 
Dr. Emílio Peres dizia que “os custos emocionais e materiais dessas 
doenças e suas consequências são muito pesadas”. No seguimento 
do seu desabafo urge, mais de vinte anos depois, a necessidade da 
criação de mais políticas nutricionais que potenciem um aumento 
do consumo de ervas aromáticas. Isto porque, faz muito mais 
sentido investir no desenvolvimento da saúde dos cidadãos do que 
no tratamento de doenças crónicas15. 
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Resumo 
Hiperaldosteronismo primário (HP), também chamado de síndrome de Conn, é caracterizado pela produção excessiva de aldosterona. 
As causas são representadas, principalmente, pela hiperplasia bilateral das adrenais (HBA) e pelo adenoma unilateral produtor 
de aldosterona (APA). Pacientes com HP podem apresentar hipocalemia, marcada por fraqueza muscular e cãibras, dores de cabeça, 
palpitações, polidipsia, poliúria, nictúria ou uma combinação destes.

Abstract
Primary hyperaldosteronism, also called Conn’s syndrome is characterized by excessive production of aldosterone. The causes of primary 
aldosteronism are represented mainly by bilateral adrenal hyperplasia (HBA) and the unilateral aldosterone-producing adenoma (APA). 
Patients with primary aldosteronism may have hypokalemia, marked by muscle weakness and cramps, headaches, palpitations, polydipsia, 
polyuria, nicturia, or a combination thereof.

Introdução 
Hiperaldosteronismo primário (HP), também chamado de 
síndrome de Conn, é caracterizado pela produção excessiva 
de aldosterona. Esta secreção excessiva, que é relativamente 
autônoma do sistema renina-angiotensina (SRAA) e a carga 
refratária de sódio, suprimem a renina no plasma e tipicamente 
provoca hipertensão arterial (HA), retenção de sódio, e a excreção 
de potássio, o que pode levar a hipocalemia, hipomagnesemia e 
alcalose metabólica¹. 
A doença inclui um grupo de outras nas quais a produção de 
aldosterona está aumentada de uma forma relativamente 
autônoma em relação ao sistema renina-angiotensina, não sendo 
supressível por sobrecarga salina ou bloqueio do SRAA. 
A prevalência do HP na população de hipertensos, de modo geral, 
está em torno de 6,1%, mas pode variar de 3% a 22%, sendo mais 
alta nos hipertensos em estágio 3 e/ou de difícil controle. Sabe-
se que a prevalência de hipocalemia no hiperaldosteronismo 
primário varia de 9% a 37%².
O HP é uma forma de HA secundaria de causa endócrina 
caracterizada por hipocalemia, a atividade da renina 
plasmática suprimida, e inapropriada secreção de aldosterona³. 
Hiperaldosteronismo é causa comum de hipertensão secundária, 
por isso o rastreio é recomendado4.
Recentemente, foi relatado que a incidência de hiperaldosteronismo 
primário entre os pacientes com hipertensão arterial é muito mais 
frequente (5 -20%) do que o relatado anteriormente5.

Hiperaldosteronismo primário tem sido considerada uma forma 
relativamente benigna de HA associada com a baixa incidência de 
complicações em órgão-alvo. Isto tem sido geralmente atribuído 
à supressão do sistema renina-angiotensina que ocorre como um 
resultado na expansão de volume de aldosterona gerada³.

Etiologia
As causas de HP são representadas, principalmente, pela 
hiperplasia bilateral das adrenais (HBA) e pelo adenoma 
unilateral produtor de aldosterona (APA), mas pode ser causado 
por hiperplasia adrenal unilateral, carcinoma adrenal, tumores 
extra-adrenais produtores de aldosterona ou ter origem genética².
O tumor produtor de aldosterona (APA) e hiperaldosteronismo 
idiopático bilateral (IHA) são os subtipos mais comuns de HP 5-6.

Quadro clínico
Hiperaldosteronismo primário é um distúrbio endócrino 
associado à hipertensão, hipocalemia e níveis de renina plasmática 
suprimida em que inadequada secreção de aldosterona, na maioria 
das vezes, é causada por um adenoma adrenal ou hiperplasia 
adrenal bilateral7.
Pacientes com HP podem apresentar hipocalemia, marcada 
por fraqueza muscular e cãibras, dores de cabeça, palpitações, 
polidipsia, poliúria, nictúria ou uma combinação destes. A 
poliúria e nictúria são o resultado da hipocalemia-induzida por 
defeito na concentração renal e a apresentação é frequentemente 
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confundida com prostatismo em homens. Não há achados físicos 
específicos. Edema não é um achado comum por causa de ‘escape 
mineralocorticóide’. O grau de HA é geralmente de moderada a 
grave e pode ser resistente a tratamento medicamentoso habitual6.
Inicialmente, a associação de HA com Hiperaldosteronismo 
primário era considerada leve e prontamente controlada, raramente 
levando a complicações. No entanto, vários autores relataram série 
de casos ou relatos de Hiperaldosteronismo primário com grave 
repercussão para Hipertensão Arterial maligna, ou com lesões de 
órgãos-alvo marcadas, que afeta o coração, a artéria carótida, ou o 
rim. Outros estudos observaram um aumento da prevalência de 
doença cerebrovascular no Hiperaldosteronismo primário8.

Diagnóstico
A abordagem para o diagnóstico do HP pode ser separada em 
três fases: 
(1) testes de rastreamento, (2) testes confirmatórios e (3) testes de 
imagem para avaliação do subtipo.

Testes de rastreamento
É importante para o diagnóstico primeiramente estabelecer a 
presença do HP. Devem ser submetidos a triagem pacientes com: 
hipertensão arterial e hipocalemia; HA resistente ao tratamento; 
HA grave (≥ 160 mmHg sistólica ou ≥ 100 mmHg diastólica); 
hipertensão e uma massa adrenal incidental; e o aparecimento de 
hipertensão em jovens9. 
Em pacientes com suspeita de HA, o rastreamento pode ser 
realizado pela dosagem pela manhã (de preferência entre 8 e 
10h)  da aldosterona plasmática em ng/dl (PAC) e da atividade 
da renina plasmática em ng/ml/h (PRA). 
Com base nesses resultados deve-se calcular a relação PAC/
PRA10.
Valores dessa relação <30 com PAC>12ng/dl e PRA>1ng/ml/h 
excluem o diagnóstico. Valores da relação > 50 com PAC>20ng/
dl e PRA<0.1 ng/ml/h tornam o diagnóstico bastante provável 
enquanto os valores da relação entre 30 e 50 são inconclusivos e 
necessitam de testes confirmatórios.  Todos os resultados positivos 
devem ser seguidos por um teste de confirmação antes do início 
do tratamento10. 
Antagonistas dos receptores mineralocorticóides (espironolactona) 
e amilorida com altas doses são os únicos medicamentos que 
interferem com a interpretação absolutamente da relação e deve 
ser descontinuado pelo menos 6 semanas antes do teste11. 
 
Testes Confirmatórios
Um aumento da relação PAC/PRA não é diagnóstico por si 
só, e hiperaldosteronismo primário e deve ser confirmado pela 
demonstração de inadequada secreção de aldosterona. 

Teste de carga de sódio oral. Deve ser realizado após controle 
da HA e hipocalemia, que deve receber uma dieta rica em sódio 
durante 3 dias, com um consumo de 218 mmol de cloreto de sódio 
(equivalente a 12,8g de cloreto de sódio). No terceiro dia desta 

dieta, uma amostra de urina de 24horas é recolhida para medição 
da aldosterona, do sódio e da creatinina. A reposição de sódio é 
adequada, quando a excreção urinária de sódio em 24 h é superior 
a 200 mmol. A excreção urinária de aldosterona maior que 33 
nmol/d (12 microgramas/24 h) associada à presença de excreção 
urinária de Sódio > 200-250 mEq é consistente com uma secreção 
autônoma de aldosterona. A sensibilidade e especificidade do teste 
de carga de sódio oral são 96% e 93%, respectivamente. O risco 
de aumentar sódio na dieta em pacientes com HA grave deve ser 
analisado em cada caso11. 

Teste de infusão de volume. Indivíduos normais apresentam 
supressão de PAC em resposta da expansão de volume com solução 
salina isotônica. Indivíduos com HP não mostram essa supressão. 
O teste é feito após uma noite de jejum. Dois litros de solução de 
cloreto de sódio a 0,9% são infundidas por via intravenosa, com 
uma bomba de infusão por 4 h com o paciente deitado. A PA 
e a frequência cardíaca são monitoradas durante a infusão. Ao 
término da infusão, o sangue é extraído para a medição do PAC. 
Em indivíduos normais, o nível de PAC diminui para menos que 
139 pmol/L (5 ng/dL). Pacientes com HP não suprimem a menos 
do que 277pmol/L (10 ng/dl).  Valores de PAC entre 139 e 277 
pmol/L (5 a 10 ng/dl) são indeterminados para esse teste11.

Teste de supressão Fludrocortisona. Neste teste, o acetato de 
fludrocortisona é administrada durante 4 dias (0,1mg a cada 6 
horas) em associação com comprimidos de cloreto de sódio (2g, 
três vezes ao dia com alimentos). Valores baixo para PRA e falha 
para suprimir a PAC para menos do que 166 pmol/L (6 ng/dl) no 
quarto dia  é diagnóstico. Esse teste é pouco usado devido ao risco 
de aumento da dispersão do intervalo QT no eletrocardiograma e 
deterioração da função ventricular esquerda11.

Testes de imagem
Após a confirmação do diagnóstico de HP, o próximo passo será 
estabelecer a etiologia para guiar a conduta terapêutica, distinguindo 
adenoma produtor de aldosterona (APA) e Hiperplasia adrenal 
primária (HAP) de hiperaldosteronismo idiopático (IHA) e 
hiperaldosteronismo glicocorticóide-remediável (GRA). O 
primeiro exame a ser solicitado é a Tomografia de alta resolução 
do abdome, que poderá diferenciar entre hiperplasia adrenal 
bilateral e adenoma/carcinoma10.
Quando o estudo de imagem é negativo ou inconclusivo frente 
a um caso com avaliação bioquímica inequívoca para um APA, 
deve-se indicar, obrigatoriamente o cateterismo percutâneo 
transfermoral bilateral das adrenais, que é uma técnica que 
permite a coleta de sangue de ambas suprarrenais para dosagem 
de aldosterona e cortisol. Uma relação aldosterona/cortisol 
maior do que 4:1 nos indica um aldosteronoma ou hiperplasia 
adrenal primária, enquanto que valores menores do que 3:1 
geralmente se encontram associados com hiperplasia idiopática 
ou aldosteronismo supressível por corticoide12.
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A cintilografia com 131-I-iodocolesterol pode ser útil na detecção 
dos adenomas, podendo diferenciá-los das hiperplasias nodulares 
em até 90% dos casos, desde que realizada após a supressão com 
dexametasona  (4mg/dia) por uma semana. Porém, este exame 
não se mostra adequado para tumores maiores do que 10mm12.
Outro teste descrito para o diagnóstico diferencial entre APA e 
IHA é o Teste da postura ereta – que é feito determinando-se 
a atividade plasmática de renina e a aldosterona antes e após a 
adoção de postura ortostática por, no mínimo, duas horas. Um 
indivíduo normal ou com IHA responde com aumento da renina 
e da aldosterona. No APA, a renina e a aldosterona não se elevam, 
ou ainda, em alguns pacientes, a aldosterona cai seguindo o ritmo 
de cortisol11. 

Tratamento 
Tratamento cirúrgico
A adrenalectomia unilateral por via laparoscópica é uma excelente 
opção de tratamento para pacientes com APA ou hiperplasia 
unilateral. As taxas de curas chegam próximas de 100%13.
A falha na resposta desta cirurgia pode está associada ao aumento 
do nível de creatinina sérica, sexo masculino, idade avançada e a 
presença de múltiplos nódulos. Pode ocorrer hipoaldosteronismo 
como complicação pós-operatória (devido supressão do Sistema 
Renina Angiotensina Androsterona), podendo-se fazer uso 
da reposição de fludrocortisona até a recuperação funcional do 
organismo14.
 
Tratamento medicamentoso
IHA e GRA devem ser tratados medicamente. Além disso, os 
pacientes da APA podem ser tratados clinicamente, se o tratamento 
médico incluir bloqueadores de  receptor mineralocorticoide. 
Uma dieta com restrição de sódio (<100 mEq de sódio por dia), 
a manutenção do peso corporal ideal, evitar o tabaco e o exercício 
aeróbico regular contribuem significativamente para o sucesso do 
tratamento farmacológico10.
A espironolactona (100-499mg/dia) tem sido a droga de escolha 
para o tratamento de HP. A hipocalemia responde prontamente, 
mas a HA pode levar até 4-8 semanas para ser corrigida15.
Devida à sua ação antiandrogênica, a espironolactona pode 
causar disfunção erétil, diminuição da libido, ginecomastia e 
irregularidades menstruais. A eplerenona (100-200mg/dia) é um 
antagonista específico do receptor da aldosterona que pode ser 
utilizada como alternativa à espironolactona nos pacientes com 
intolerância. A eplerenona não possui afinidade pelos receptores 
androgênicos e não causa os efeitos colaterais da espironolactona11. 
A amilorida (20-40mg/dia) é um diurético poupador de poupador 
de potássio que pode ser utilizado como alternativa para os 
pacientes que não toleram a espironolactona e a eplerenona16.

Conclusão
O HP é causa comum de HA secundária. Para sua investigação, 
deve-se seguir o teste de rastreamento por determinação da 
relação da aldosterona plasmática (PAC) e da atividade da 

renina (PRA), seguido de testes confirmatórios específicos. Após 
confirmar o hiperaldosteronismo, é importante o conhecimento 
de seu subtipo por meio de exames de imagem, para guiar uma 
terapêutica eficaz para cada caso, podendo chegar até a cura.
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Introdução
A mortalidade e a morbilidade induzida pela hipertensão resultam 
do seu impacto sobre o coração, o sistema nervoso central, os vasos e 
os rins. A avaliação de lesão precoce nos órgãos-alvo (LOA) nestes 
órgãos é um passo importante numa estratégia de estratificação 
de risco para reduzir as complicações cardiovasculares e renais. 
As orientações da ESH-ESC publicadas em 2007 (1) referem 
que “ tem sido dado maior ênfase à identificação de lesões de 
órgãos-alvo, uma vez que alterações subclínicas em vários órgãos 
relacionadas com a hipertensão, indicam progressão no continuum 
da doença cardiovascular o que aumenta significativamente o risco 
para além do determinado pela simples presença de factores de 
risco”. A reapreciação de 2009 da ESH (2) e, posteriormente, as 
Guidelines da ESH-ESC de 2013 (3), reforçaram a conveniência 
da repetição da avaliação de LOA durante o follow-up.

A estratificação de risco
Apesar das dificuldades para quantificar até que ponto o risco 
aumenta com a presença de uma ou mais das LOA, a sua presença 
agrava a categoria de risco para um dado valor de Pressão Arterial 
e de outros factores de risco cardiovascular (3). Há consenso 
que se LOA estão presentes em diferentes órgãos, parece haver 
valor prognóstico aditivo o que implica o agravamento do risco 
cardiovascular. Os indivíduos com risco baixo ou moderado 
são aqueles que potencialmente podem agravar o risco depois 
de identificada LOA. Um painel de LOA foi incluído nas 
guidelines de 2013 (Tabela 1), apesar de alguns deles, como o 
índice tornozelo-braço ou a taxa de filtração glomerular estimada 
<60 mL/min/1,73 m2, indicarem lesão avançada do órgão. 
Outros não estão disponíveis para uso por rotina. Com base na 
disponibilidade, custo e significado clínico, a avaliação da massa 
ventricular esquerda, a excreção urinária de albumina e a taxa de 
filtração glomerular integram a avaliação mínima recomendada.

Seguimento
Vários estudos têm mostrado que a regressão de LOA 
assintomática que ocorre durante o tratamento, reflecte a redução 
de eventos CV, mórbidos e fatais, induzida pelo tratamento, 
oferecendo, assim, informações valiosas sobre se os doentes 
estão mais ou menos protegidos eficazmente pelas estratégias de 
tratamento adoptadas. 
As alterações na hipertrofia ventricular esquerda (HVE), 
eletrocardiográfica ou ecocardiográfica, induzidas pelo tratamento, 
reflectem os efeitos sobre os eventos cardiovasculares, oferecendo 
assim informações valiosas sobre se os pacientes estão mais ou 
menos eficazmente protegidos pela estratégia de tratamento 
adoptada. Na verdade, vários estudos têm demonstrado uma 
redução no risco de mortalidade ou na incidência de acidente 
vascular cerebral, eventos coronários e de insuficiência cardíaca 
congestiva em hipertensos nos quais há redução da voltagem 
das ondas ou da sobrecarga no ECG ou da massa ventricular 
esquerda no ecocardiograma (4). No sub-estudo ecocardiográfico 
do estudo LIFE, houve redução de cerca de 20% do end point 
primário - diminuição da massa ventricular esquerda em um 
desvio-padrão (ou seja, 25 g/m2). 
Além disso, a dimensão da aurícula esquerda sofre alteração em 
paralelo com as alterações na massa do VE, sugerindo o possível 
mecanismo pelo qual as mudanças na HVE estão associadas com 
a alteração do risco em desenvolver fibrilação auricular. Além 
disso, mudanças na geometria do VE durante o tratamento 
podem ter significado prognóstico em pacientes com e sem HVE 
(5,6), sendo a mais grave das situações devido à persistência ou 
desenvolvimento de hipertrofia concêntrica. Algumas evidências 
sugerem que o mesmo entendimento ocorre no caso das alterações 
induzidas pelo tratamento da excreção urinária de proteínas. De 
facto, uma redução na mortalidade total e na cardiovascular foi 
observada quando se obtém uma redução significativa da excreção 
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Tabela l – Valor preditivo, disponibilidade, reproductibilidade e custo-efectividade de alguns marcadores de lesão de órgão (3) 

 
Marcador 

 
Valor preditivo 
cardiovascular 

 
Disponibilidade 

 
Reproductibilidade 

 
Custo-efectividade 

Electrocardiograma +++ ++++ ++++ ++++ 
Ecocardiografia, mais Doppler ++++ +++ +++ +++ 
Taxa de filtração glomerular estimada +++ ++++ ++++ ++++ 
Microalbuminúria +++ ++++ ++ ++++ 
Espessura da íntima-média da carótida 
e placa +++ +++ +++ +++ 
Rigidez arterial (velocidade de onda 
de pulso) +++ ++ +++ +++ 
Índice tornozelo-braço +++ +++ +++ +++ 
Fundoscopia +++ ++++ ++ +++ 

Avaliações adicionais     
Score de cálcio  coronário ++ + +++ + 
Disfunção endotelial ++ + + + 
Lacunas cerebrais /lesões da 
substância branca ++ + +++ + 
Ressonância magnética cardíaca + + + +++ ++ 
Classificação entre + e  ++++ 
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de albumina urinária (7), sendo contudo relatados recentemente 
alguns resultados inconsistentes (ref ). O problema permanece 
em aberto para as alterações vasculares induzidas pelo tratamento 
uma vez que as alterações identificadas ao longo do tempo ou são 
mínimas ou não foram objecto de avaliação em nenhum estudo.
É também possível que, em pacientes de risco muito elevado, 
tais como os que já sofreram um evento cardiovascular, a redução 
da HVE e/ou da proteinúria pode não estar associada a menor 
incidência de eventos cardiovasculares futuros (8), porque a 
doença está tão avançada que o risco deixou de ter correlação com 
os marcadores de lesão inicial de órgão alvo.
Apesar do grande volume de informação disponível demonstrando 
a associação entre a regressão da LOA durante o tratamento 
anti-hipertensor e a diminuição da mortalidade e da morbidade 
cardiovascular e renal, algumas questões-chave para o uso clínico 
da LOA permanecem por esclarecer. Entre elas que marcador 
(es) usar isoladamente ou em combinação, qual o momento mais 
adequado para os repetir e se pode ou não ser assumido que as 
alterações de um órgão ocorrem simultaneamente noutro. Uma 
última questão a considerar é se algumas destas LOA devem ser 
quantificadas durante o tratamento anti-hipertensor para além da 
redução da PA.
Neste período em que se aguardam informações sólidas que 
suportem recomendações claras, é interessante olhar para a 
selecção e calendário das avaliações de LOA propostas na 
vigilância durante o tratamento anti-hipertensivo. Os factores 

a considerar mais importantes são a disponibilidade, o custo, a 
sensibilidade para detectar alterações, o tempo necessário para 
identificar as alterações e, por fim a evidência de valor prognóstico 
dessas alterações. O conhecimento actual sobre esses factores é 
resumido na Tabela 2.

Disponibilidade
A disponibilidade de um marcador é fundamental, considerando 
a alta prevalência de hipertensão. A maioria dos doentes 
hipertensos são acompanhados por médicos de cuidados de saúde 
primários com diferentes níveis de recursos e de conhecimentos na 
interpretação dos testes. Na Europa, o ECG, a TFG e a excreção 
urinária de albumina, são considerados o mínimo necessário para 
estratificar o risco cardiovascular de acordo com as Guidelines 
ESH-ESC, e são igualmente recomendadas para o seguimento 
posterior. A avaliação pela ecocardiografia da massa ventricular 
esquerda e da espessura da parede da carótida por ultra-sons só 
estão disponíveis a nível especializado. Embora a disponibilidade 
de VOP seja crescente, ainda é restrita a especialistas em 
hipertensão.

Custo
O controle da hipertensão representa um encargo importante 
para os cuidados de saúde, devido quer à elevada prevalência da 
doença, quer à necessidade de manter consultas e o tratamento 
por vários anos. Além disso, o custo de avaliações periódicas 
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adicionais de LOA deve ser considerado. Além de terem 
maior disponibilidade, o ECG, a TFG e a excreção urinária de 
albumina são os marcadores mais baratos de LOA. As avaliações 
ecocardiográficas do coração e a ecografia das artérias carótidas 
exigem investimento inicial com a aquisição do equipamento e 
são exames demorados, logo, tornam-se bastante dispendiosas. A 
avaliação da VOP não requer equipamento caro e está a tornar-se 
mais fácil e rápida de realizar tornando-a mais barata, resultando, 
assim, um custo intermédio.

Sensibilidade para detectar alterações
Este é um factor crucial, já que alterações durante o tratamento 
devem ser mensuráveis e confiáveis. A avaliação das alterações 
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O tempo necessário para que as alterações sejam observáveis é outra questão fundamental. As 
alterações do ECG e da espessura da parede da carótida requerem mais de um ano, e a medida 
ecocardiográfica da massa ventricular esquerda, frequentemente mais de 6 meses. Em contraste, 
a excreção urinária de albumina altera-se rapidamente, ocorrendo em algumas semanas ou 
alguns meses. 
 
Valor prognóstico das alterações na LOA 
As referidas alterações na massa ventricular esquerda, avaliada por ECG ou ecocardiograma, 
bem como as alterações na excreção urinária de albumina têm implicações prognósticas 
demonstradas num grande número de estudos já acima referidos. O valor prognóstico das 
alterações na espessura da parede da carótida não foi conclusivo e nenhuma evidência clara 
existe para o valor prognóstico das alterações na velocidade da onda de pulso. A regressão ou 
melhoria de mais do que uma lesão de órgão, por ex, HVE mais proteinúria (9) ou HVE mais TFG 
(10), parece conferir um benefício adicional em termos de melhor prognóstico. 
 

 
 
Conclusão 
Com base nestas considerações as guidelines ESH/ESC de 2013 concluem que avaliar a 
creatinina sérica, a excreção de albumina na urina e a massa ventricular esquerda no 

Tabela 2- Sensibilidade para detecção de alterações induzidas pelo tratamento. Tempo para a 
alteração e valor prognóstico da alteração dos marcadores de LOA assintomática (3) 

Marcador de dano de 
órgão 

Sensibilidade 
para alterações 

Tempo para 
alterações 

Valor prognóstico 
das alterações 

 
 
HVE/ECG 

 
 

Baixa 

 
Moderado 
(>6 meses) 

 
 

Sim 

 
 
HVE/Ecocard 

 
 

Moderada 

 
Moderado 
(>6 meses) 

 
 

Sim 

 
 
HVE/RMN Cardíaca 

 
 

Alta 

 
Moderado 
(>6 meses) 

 
 

Sem dados 

 
 
eTFG 

 
 

Moderada 

 
Muito lento 

(anos) 

 
 

Sem dados 

 
 
Excreção urinária de 
proteínas 

 
 

Elevada 

 
Rápido 

(semanas-meses) 

 
 

Moderado 

 
 
Espessura da parede 
carotídea 

 
Muito baixa 

 
Lento 

(>12 meses) 

 
Não 

 
Velocidade de onda 
de pulso 

 
 

Alta 

 
Rápido 

(semanas-meses) 

 
 

Dados limitados 

 
Índice tornozelo-
braço 

 
 

Baixa 

 
 

Sem dados 

 
 

Sem dados 

ECG=electrocardiograma; Ecocard=ecocardiograma; eTFG=Taxa de filtração glomerular estimada; HVE= Hipertrofia 
ventricular esquerda; LOA= lesão órgão alvo 

 

de voltagem e de sobrecarga no ECG são fáceis de medir e não 
são dependentes do operador, mas são valorizáveis apenas com 
a ocorrência de grandes alterações, face à considerável variação 
diária. A ecocardiografia, que tem uma sensibilidade mais elevada, 
requer uma alteração de pelo menos 10%, e idealmente de 20%, 
equivalente a aproximadamente 1SD, para ser considerada 
significativa. A avaliação quantitativa da excreção urinária de 
albumina pode ter uma grande variabilidade intra-individual e 
pode ser influenciada por vários factores, pelo que a sua alteração, 
para ser considerada significativa, necessita da regressão ou do 
incremento de mais de 50% do valor inicial, pelo que ter duas 
medições em dias diferentes permite o cálculo da média o que pode 
ajudar a reduzir a preocupação sobre a sua variabilidade. Quanto à 
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espessura da íntima-média da parede da carótida, as alterações são 
bastante pequenas tornando difícil quantificar alterações durante 
o tratamento. No que diz respeito a velocidade da onda de pulso, 
as alterações da pressão arterial por si só, modificam os valores o 
que torna difícil obter informações confiáveis.

Tempo para detecção de alterações
O tempo necessário para que as alterações sejam observáveis é 
outra questão fundamental. As alterações do ECG e da espessura 
da parede da carótida requerem mais de um ano, e a medida 
ecocardiográfica da massa ventricular esquerda, frequentemente 
mais de 6 meses. Em contraste, a excreção urinária de albumina 
altera-se rapidamente, ocorrendo em algumas semanas ou alguns 
meses.

Valor prognóstico das alterações na LOA
As referidas alterações na massa ventricular esquerda, avaliada 
por ECG ou ecocardiograma, bem como as alterações na 
excreção urinária de albumina têm implicações prognósticas 
demonstradas num grande número de estudos já acima referidos. 
O valor prognóstico das alterações na espessura da parede da 
carótida não foi conclusivo e nenhuma evidência clara existe para 
o valor prognóstico das alterações na velocidade da onda de pulso. 
A regressão ou melhoria de mais do que uma lesão de órgão, por 
ex, HVE mais proteinúria (9) ou HVE mais TFG (10), parece 
conferir um benefício adicional em termos de melhor prognóstico.

Conclusão
Com base nestas considerações as guidelines ESH/ESC de 2013 
concluem que avaliar a creatinina sérica, a excreção de albumina 
na urina e a massa ventricular esquerda no eletrocardiograma em 
doentes com hipertensão constitui uma recomendação classe I 
com um nível de evidência B. No entanto, as novas guidelines 
também afirmam que a medição ecocardiográfica da massa do 
ventrículo esquerdo, da espessura da parede da carótida por ultra-
som, da VOP aórtica e do índice tornozelo-braço constituem 
uma recomendação classe Ila (deve ser considerada), com um 
nível de evidência B.
Reconhecendo a necessidade de mais evidência sobre qual a 
combinação de marcadores a medir e em que momentos, em 
que doentes, e com que consequências, os esforços devem ser 
realizados para obtenção de informações mais consistentes que 
permitam uma melhor utilização clínica da LOA durante o 
tratamento anti-hipertensor.
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O RIM COMO NOVO PARCEIRO NO 
TRATAMENTO DA DIABETES TIPO 2 
Dr. Jorge Dores
Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo do Centro Hospitalar 
do Porto; Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade 
do Porto

A diabetes e o rim estiveram sempre relacionados desde que há 
registos desta doença em 1550 AC. A descrição dos sintomas que 
a caracterizavam, assentavam predominantemente na poliúria, 
emagrecimento e desidratação pela incapacidade de retenção de 
volume pelo rim, pelo que até ao século XIX, o rim foi tradicionalmente 
implicado na etiologia da diabetes.
A descoberta da insulina em 1922 permitiu um aumento progressivo da 
longevidade das pessoas com diabetes e a constatação do aparecimento 
das complicações relacionadas com a hiperglicemia crónica, tendo em 
1936 a descrição da glomerulosclerose diabética por Paul Kimmelstiel 
e Clifford Wilson, constituído um novo marco que nos fazia olhar para 
o rim como consequência da diabetes através da nefropatia diabética 
e a evolução para a doença renal terminal. Desde essa altura até aos 
tempos atuais, temos constatado uma percentagem cada vez maior de 
pessoas com diabetes nas unidades de diálise e nas listas de espera para 
transplante renal.
A monitorização clínica da diabetes durante séculos foi baseada na 
poliúria e só a partir da década de 60 do século passado é que passou 
a ser complementada pela avaliação da glicosúria e cetonúria. Esta 
metodologia perdurou durante décadas, tendo sido progressivamente 
substituída pelos testes da glicemia, marcando naqueles anos a era 
em que o rim foi usado como meio de monitorização da terapêutica 
existente. A presunção do diagnóstico de diabetes ou o agravamento 
marcado do seu controlo, pela constatação de infeções genitais 
oportunistas por fungos, pode ser interpretada também, embora 
deva ser um método a evitar, como um meio em que se utiliza o rim 
como forma de monitorização do controlo ou mesmo da suspeita do 
diagnóstico de diabetes.
A evolução do conhecimento científico em relação à diabetes, sobretudo 
em relação à diabetes tipo 2 tem levantado outras questões e soluções. 
Num artigo de DeFronzo publicado em 2009 na revista Diabetes, o 
autor eleva a fasquia da complexidade da doença deixando esta de ser 
resultado de uma tríade fisiopatológica em que dominava a deficiência 
de secreção da insulina, insulinorresistência e débito hepático excessivo 
de glicose para um octeto omnipresente onde, para além destas causas, 
estão envolvidos as incretinas, a disfunção da célula alfa pancreática, a 
lipólise com libertação de ácidos gordos livres, alterações centrais a nível 
do processo do apetite e o excesso de reabsorção de glicose pelo rim. 
Existem até este momento conhecimentos sólidos que demonstram 
que as pessoas com diabetes têm uma reabsorção aumentada de glicose 
a nível do túbulo contornado proximal do nefrónio, por supraregulação 
do seu transportador do lúmen para o interstício (co-transportador 
de sódio e glicose tipo 2 – SGLT2). Esta proteína transmembranar 
de localização praticamente exclusiva da primeira porção do túbulo 

contornado proximal, de elevada capacidade mas baixa afinidade, é 
responsável por 90 % da reabsorção da glicose filtrada no glomérulo, 
sendo a restante reabsorvida pelo transportador SGLT-1 na terceira 
porção do túbulo proximal, este com elevada afinidade mas baixa 
capacidade.
Desde a descoberta em 1987 do efeito antidiabético da florizina, um 
glicosideo extraído da casca da macieira, como inibidor não seletivo 
dos cotransportadores de glicose, a investigação não tem parado no 
sentido de sintetizar substâncias com ação inibitória seletiva sobre 
o SGLT-2. A inibição não seletiva dos transportadores de sódio e 
glicose causam diarreias por inibir a SGLT-1, amplamente expressa no 
intestino e responsável pela absorção de monosacarídeos. Estas últimas 
décadas têm sido férteis nessas descobertas, estando já comercializados 
ou com autorização de introdução no mercado, fármacos com estas 
características (dapaglifozina, canaglifozina, empaglifozina). Os 
estudos clínicos com estes fármacos que inibem a reabsorção da 
glicose filtrada, têm mostrado resultados promissores com melhoria do 
controlo glicémico através da redução da HbA1c, por um mecanismo 
independente da insulina (por espoliação de glicose pela urina), sem 
aumento do risco de hipoglicemias, com redução de peso devido à 
perda calórica induzida pela glicorese e redução da pressão arterial pela 
eliminação adicional de água.
Assistimos assim a mais uma mudança de paradigma em que deixamos 
de ver o rim como causa da diabetes, posteriormente consequência, 
meio de monitorização do tratamento e agora passamos a vê-lo como 
alvo terapêutico para a melhoria do seu controlo, afigurando-se como 
um importante parceiro no tratamento da diabetes.

INSULINOTERAPIA NA DIABETES 
TIPO 2

Prof. Doutor Davide Carvalho
Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo do Centro Hospitalar 
S. João/Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

Portugal continua ser dos países europeus com menor taxa de 
insulinização. O conhecimento da “história natural da doença” diabetes 
tipo 2 leva-nos a admitir um declínio progressivo da função da célula ß. 
Uma análise post-hoc do Belfast Diet Study indica que, com o aumento 
da insulinorresistência, a função da célula ß declina a uma taxa de cerca 
2% ao ano antes do início da diabetes e depois é ainda superior. É de 
admitir por isso que a insulinoterapia possa ser uma inevitabilidade 
na terapêutica da diabetes tipo 2. Das atuais terapêuticas disponíveis 
em todo o mundo a insulina é a mais antiga e a que revela uma maior 
experiência clínica. Embora fosse inicialmente desenvolvida para tratar 
e salvar diabéticos tipo 1 com deficiência de insulina, a insulina foi 
desde cedo usada para tratar os doentes com diabetes tipo 2. A insulina 
é o tratamento mais eficaz na redução da glicemia. Quando utilizada 
em doses adequadas, a insulina reduz os níveis de glicose para valores 
de quase não-diabéticos.
Em geral são necessárias doses superiores nestes doentes, nomeadamente 
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em relação aos diabéticos tipo 1 (> 1 u/kg/peso). A terapêutica deve ser 
iniciada com uma insulina de ação intermédia (NPH) ou prolongada 
(detemir ou lantus) na dose de 10u administrada ao deitar ou uma 
pré-mistura ao jantar combinada com antidiabéticos orais e a dose 
ajustada em função das glicemias de jejum cada 2-3 dias até se atingir 
os objetivos terapêuticos. É importante lembrar que não basta iniciar é 
fundamental otimizar, isto é, titular a dose até se atingir uma glicemia 

Três vezes por dia ? 

entre 80 e 130 mg/dL. Embora o objetivo inicial da terapêutica seja 
melhorar a disponibilidade de insulina basal, geralmente com uma 
insulina de ação intermédia ou prolongada, os doentes podem também 
requerer terapêutica prandial com insulina de ação curta ou rápida.
Caso a A1c não normalize, apesar da glicemia de jejum já estar dentro 
do objetivo, deve-se intensificar, isto é, avançar para uma terapêutica 
mais intensiva com aumento do número de picadas de insulina de ação 

Figura 2 – algoritmo do ultimo consenso ADA EASD

Figura 1 – algoritmo adaptado do anterior consenso ADA/EASD
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SUBVERSÃO DA CIÊNCIA? NORMAS 
AMERICANAS PARA O TRATAMENTO 
DA HIPERCOLESTEROLEMIA
Dr. João Maldonado
Cardiologista. Especialista em Hipertensão Arterial

As Doenças Cardiovasculares são as principais responsáveis pela 
mortalidade em todo o Mundo, representando mais de metade da 
mortalidade verificada na Europa (52%), onde condiciona cerca de 
um terço da mortalidade ocorrida em idades inferiores aos 65 anos, 
em ambos os sexos.
A patologia cardiovascular (CV) de etiologia aterosclerótica tem 
uma enorme representatividade neste contexto epidemiológico, 
expressando-se clinicamente segundo três entidades com enorme 
prevalência nas sociedades desenvolvidas: doença coronária, doença 
cerebral isquémica e doença arterial periférica. Embora os fatores 
envolventes nestas situações sejam multifatoriais, as dislipidemias 
centralizam esta questão, não apenas pela sua importância 
fisiopatológica e clínica, mas igualmente pela relevância populacional 
que lhes é conferida. Também neste aspeto se verificou uma 
evolução de conceitos: o inimigo Colesterol (CT) começou a ser 
decomposto no Colesterol “bom” e “mau”, aforismos que, com uma 
enorme simplicidade clarificadora, conotam frações do Colesterol 
com fortes relações diretas (LDL‐C), ou inversas (HDL-C) com o 
prognóstico CV.
A utilização preferencial das LDL‐C consubstanciou uma enorme 
evolução conceptual na abordagem clínica, sobretudo porque faculta 
um rigor superior ao CT na definição do risco CV, vantagem a que 
associa uma melhor perceção da fisiopatologia da lesão vascular. Mas 
os conceitos não são imutáveis, perspetivando‐se como evolutivo 

o debate que se esboça relativamente à possível conveniência de 
mudar de novo o paradigma de valorização da hipercolesterolemia. 
Na verdade, a determinação do não HDL‐C ou da ApoB permitirão 
atingir um patamar superior de caracterização prognóstica, 
particularmente em doente de elevado risco CV, facultando a 
avaliação da massa total de Colesterol existente nas LDL-C, ou o 
número total de particular aterogénicas apoB, respetivamente.
O tratamento da Hipercolesterolemia é indissociável à utilização 
de estatinas, Fármacos poderosos na redução da síntese hepática de 
Colesterol, e que se converteram na terapêutica mais eficaz nesta 
patologia, como inequívocos reflexos na história natural da doença, 
tanto na prevenção primária como secundária.
Assim, a abordagem da hipercolesterolemia baseia-se 
fundamentalmente na definição do alvo terapêutico, atualmente 
representado pelos níveis das LDL‐C, e no recurso preferencial 
a estatinas. A estas duas premissas deverá ser adicionada a 
caracterização do risco individual, mediante algoritmos bem 
conhecidos e que permitem uma modulação da agressividade 
farmacológica necessária a maximizar a proteção de cada doente. 
A eficácia e tolerância terapêutica são avaliadas mediante avaliações 
clínicas e laboratoriais sequenciais, existindo uma estratégia que 
objetiva a redução das LDL‐C para limiares individuais em função da 
estimativa do risco cardiovascular inicial. Perante a impossibilidade 
de atingir os limiares preconizados, existência de intolerância 
farmacológica, ou face à existência de um risco residual relevante, 
poderão ser ponderadas opções farmacológicas complementares.
De uma forma sucinta estas são as bases conceptuais da abordagem 
fisiopatológica e farmacológica das dislipidemias, enunciadas de 
forma admirável nas guidelines conjuntas das Sociedades Europeias 
de Cardiologia e Aterosclerose (ESC/EAS) em 2011.
Em 2013 foram publicadas as guidelines americanas, elaboradas sob 
os auspícios do American College of Cardiology e da American Heart 
Association (ACC/AHA), documento que era aguardada com grande 
expectativa, atendendo à proverbial originalidade e pragmatismo que 
caracterizam a perspetiva científica do novo continente. No entanto, 
o que era aguardado como um complemento e aperfeiçoamento 
do conhecimento resultou numa surpreendente rotura com muitos 
aspetos da filosofia clínica defendida nesta área, cujas principais 
discordâncias serão seguidamente resumidas:

Perspetiva de análise
As guidelines da ACC/AHA baseiam a sua análise apenas nos resultados 
de estudos clínicos randomizados (ECR), ignorando ostensivamente a 
imensa evidência científica complementar e amplamente reconhecida 
pelas normas da ESC/EAS.

Estratificação do risco
• Ambas as guidelines identificam grupos de doentes que especialmente 
beneficiam com a modulação farmacológica do seu perfil lipídico, 
nomeadamente os que apresentam doença cardiovascular instalada, 
diabetes e hipercolesterolemia familiar, reservando ainda este tipo 
de abordagem terapêutica para doentes que se caracterizem por um 
elevado risco cardiovascular mediante sua estratificação de risco através 

intermédia (1 para 2) ou prolongada e/ou adição de insulina de ação 
rápida ou curta. Em estudos clínicos com o objetivo de normalizar 
a glicemia e alcançar níveis glicémicos médios próximos de 7%, os 
episódios graves de hipoglicemia ocorreram entre 1 a 3/ 100 doentes/
ano. Os análogos da insulina com perfis de longa duração e sem picos 
como a glargina ou a detemir podem diminuir o risco de hipoglicemia 
quando comparados com a insulina NPH, e os de ação rápida podem 
reduzir o risco de hipoglicemia quando comparados com a insulina 
cristalizada (ação curta). Quando se iniciam as injeções de insulina 
de ação curta ou rápida, os insulinossecretagogos como as glinidas 
e sulfonilureais devem ser descontinuados ou reduzidos e depois 
descontinuados, dado que não se consideram sinérgicos com a insulina 
administrada (Figura 1).
A terapêutica com insulina tem efeitos benéficos no controlo dos 
triglicerídeos e dos níveis de colesterol HDL, porém está associada 
ao aumento do peso (entre 2 a 4 kg), provavelmente proporcional à 
correção da glicemia e devido predominantemente à redução da 
glicosúria. Tal como as sulfonilureias, o aumento do peso pode agravar 
o risco cardiovascular.
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de algoritmos específicos. Não obstante, este cálculo fundamenta‐se 
em equações distintas e a opção por diferentes metodologias de 
análise redundam em estratificações do risco dissemelhantes, com um 
substancialmente maior número de inclusões na esfera de intervenção 
farmacológica quando á adotada a perspetiva Americana. Ainda que 
esta noção possa permitir uma abordagem terapêutica preventiva mais 
abrangente da população com hipercolesterolemia, ao incidir sobre 
a maioria dos indivíduos idosos, terá um impacto económico muito 
relevante.
• As guidelines da ACC/AHA apenas reconhecem na estratificação 
do risco cardiovascular a presença dos fatores de risco clássicos, sendo 
omissas relativamente ao facto de que a modulação do risco poderá 
igualmente ser influenciada por vários fatores complementares, 
reconhecidos como relevantes pela ESC/EAS, como sejam a 
hipertrigliceridemia, a exclusão social, a obesidade central, a elevação 
da lipoproteína (a), a aterosclerose subclínica, os antecedentes de 
doença cardiovascular prematura, os níveos de HDL-C e a longevidade 
familiar.
• As guidelines da ACC/AHA apenas enunciam recomendações 
relativamente à terapêutica com estatinas, especificando o nível de 
agressividade pretendido em função do risco estimado: doses elevadas 
com o objetivo de reduzir em, pelo menos, 50%o nível das LDL-C. 
doses moderadas para viabilizar uma diminuição das LDL-C em 
30 a 50%. Esta premissa, para além do maior impacto populacional 
já referido, impõe aos doentes a sujeição a dosagens de estatinas 
substancialmente mais elevadas do que usualmente são adotadas na 
Europa, concorrendo para um maior frequência de efeitos secundários 
relevantes. Será pertinente referir que os citados objetivos percentuais 
não são sustentados em dados suficientemente robustos de ECR, 
situação que contraria a base metodológica insistentemente assumida e 
recorrentemente evocada.

O que tratar
• Em ambas as guidelines as LDL-C constituem o alvo terapêutico 
fundamental, sendo privilegiada a utilização de estatinas para reduzir 
os níveis destas lipoproteínas. No entanto, as guidelines Europeias 
baseiam a decisão na conjugação do risco expresso pelo algoritmo 
específico (SCORE) com o doseamento das LDL-C, permitindo 
que o tratamento abranja não apenas doentes com um alto risco 
cardiovascular estimado, mas igualmente indivíduos que, apesar se 
caracterizarem por um baixo risco, apresentam valores elevados de 
LDL-C.
Na perspetiva americana, a determinação das LDL-C não se constitui 
como essencial se o risco absoluto estimado for suficientemente elevado 
para iniciar medicação com estatinas.
• Enquanto as guidelines da ESC/EAS estabelecem limiares analíticos 
como objetivo terapêutico, em função do risco cardiovascular individual 
estimado, as normas da ACC/AHA descartam essa estratégia, alegando 
a inexistência de estudos clínicos randomizados que a comprovem. 
Assim, apenas recomendam abordagens com doses elevadas ou 
moderadas de estatinas, mediante o nível de risco inicial avaliado.
• As guidelines da ESC/EAS objetivam o tratamento do risco 

cardiovascular em função das LDL‐C, utilizando a sua monitorização 
sequencial para avaliar a eficácia, a adesão terapêutica e antecipar 
eventuais efeitos secundários relevantes inerentes à instituição de 
estatinas. As normas da ACC/AHA apenas preconizam a medicação 
com estatinas segundo dois patamares de agressividade, ignorando 
a eventual necessidade de qualquer vigilância clínica ou laboratorial 
ulterior.
• Enquanto as guidelines da ESC/EAS reconhecem uma crescente 
evidência patológica relacionada com frações lipídicas complementares 
às LDL-C, como as lipoproteínas ricas em triglicerídeos e os 
remanescentes, bem como a importância da presença de níveis baixos 
de HDL‐C, as normas da ACC/AHA apenas incidem nas LDL-C 
Na definição do risco cardiovascular, sendo totalmente omissas em 
qualquer consideração relativa ao designado risco residual.

Como tratar
• As guidelines da ACC/AHA advogam o tratamento com estatinas em 
doses altas ou moderadas em função dos risco cardiovascular estimado, 
sem preconizar qualquer estratégia de monitorização da sua eficácia e 
tolerância, alegando que este tipo de metodologia não erá sido testada 
em ECR.
• As guidelines da ACC/AHA são omissas relativamente ao tipo de 
estratégia terapêutica face a presença de um elevado risco residual ou 
absoluto, revelando-se ambíguas sobre o eventual utilização de opções 
farmacológicas complementares às estatinas.
• Deste modo, as guidelines da ACC/AHA constituem um 
surpreendente exercício de simplificação, assente num visão 
restritiva e compartimentada da ciência, ignorando uma grande 
parte da investigação que sustenta os conhecimentos que possuímos 
relativamente às bases bioquímicas e fisiopatológicas da aterosclerose e 
do risco cardiovascular.

Sob o ponto de vista clínico, ao minimizar a importância da 
monitorização do tratamento, subvertem a relevância da relação 
médico/doente nas doenças crónicas, com reflexos óbvios na adesão e 
eficácia terapêutica.
Em termos farmacológicos, apenas contemplam uma maior difusão 
das estatinas, preferencialmente em doses elevadas, mantendo uma 
desconcertante ambiguidade, ou omissão, relativamente à abordagem 
de situações de ineficácia ou intolerância terapêutica, circunstancia 
particularmente preocupante se esta estratégia contemplasse populações 
especialmente suscetíveis ao impacto destes fármacos descartam ainda 
qualquer ponderação sobre o contributo patológico representado pelas 
frações lipídicas complementares às LDL-C, bem como o do risco 
residual.
Deste modo, estas guidelines preconizam a instituição de estatinas a um 
substancialmente maior número de doentes, opção que comportaria 
um impacto económico não negligenciável. Paralelamente, não 
contemplariam a maximização individualizada da proteção conferidas 
por estes fármacos, fomentariam taxas relevantes de abandono 
terapêutico e conduziriam a um crescendo dos efeitos secundários 
inerentes a esta terapêutica.

ResumosConfe.indd   26 3/18/2015   8:32:05 PM



MARÇO/ABRIL 2015 27

VITAMINA D E A DOENÇA 
CARDIOVASCULAR
Dr. José Mesquita Bastos
Cardiologista, Centro Hospitalar do Baixo Vouga

A vitamina D pode ser obtida a partir da dieta alimentar e suplementos 
alimentares. Porém a maior fonte de produção da vitamina é a pele, 
através da ação ultravioleta da radiação solar. A medição mais comum 
da vitamina D é o metabolito 25- hidroxi-vitamina D 25(OH)
D. A concentração de 25(OH)D varia com a idade, o sexo ( mais 
baixo na mulher), a estação do ano, a educação (mais baixo nos 
níveis socioeconómicos menos favorecidos), obesidade (nível sérico 
mais baixo), atividade física (melhora), tabagismo (nível sérico mais 
baixo )(Ford et al. 2014). Julga-se que a vitamina D está envolvida na 
inibição do sistema renina-angiotensina, na patogénese da disfunção 
endotelial, na inflamação crónica e na promoção da patogénese 
complexa onde estão envolvidos mecanismos imunológicos – ação 
do TNF e IL-6 – influenciados pela vitamina D(Ford et al. 2014). 
Apesar de ainda ser bastante controverso, há estudos que associam 
a deficiência de vitamina D a: um risco acrescido de todas as 
causas de demência e doença de Alzheimer (Thomas J et al, 2014), 
a um aumento de risco de incidência de síndrome metabólico e de 
diabetes tipo 2 (Shoaib Afzal et al.2013), aumento da incidência da 
insuficiência cardíaca, aumento da mortalidade global e mortalidade 
cardiovascular, bem como á incidência de neoplasia, mas apenas nos 
que tinham história prévia de neoplasia (B Schöttker et al 2014). 
Parece assim tentador, pensar que a administração de suplemento da 
vitamina D irá interferir, no sentido positivo em relação as patologias 
acima referidas. A evidência destes factos é ainda nos dias de hoje 
bastante controversa. Uma meta análise publicada em 2014, referente 
a 5292 doentes, concluiu que os resultados obtidos sugeriram não 
haver provas suficientes para apoiar a administração de vitamina D 
na redução de eventos cardiovasculares, mas levantou a possibilidade 
de a adição de vitamina D ter um efeito benéfico relativamente a 
insuficiência cardíaca. Este efeito poderá ocorrer através da prevenção 
do desenvolvimento de insuficiência cardíaca ou mitigar a sua 
progressão. Uma outra meta análise publicada em junho de 2014 
concluiu que os estudos controlados, principalmente em doentes 
idosos, em que foi administrado suplementos de vitamina D, não 
diminuía consistentemente a mortalidade global. Contudo quando 
analisados os diferentes metabolitos de vitamina D utilizados, os 

*XV Jornadas de Hipertensão Arterial e Risco  Cardiovascular - Matosinhos (Cortesia NEWSFARMA).

Poderia ser assim facilmente antecipado um reacendimento de um 
debate já anteriormente ocorrido sobre a segurança das estatinas, sendo 
problemático supor que estes fármacos possam sair incólumes a um 
novo atentado à sua credibilidade. Quem não sairiam seguramente 
incólumes seriam os muitos doentes que tanto podem beneficiar com 
esta medicação, se judiciosa e racionalmente ministrada.
Provavelmente a era de sucesso das estatinas já se estendeu por 
demasiados anos…O tempo das alternativas perspetiva-se para breve?

estudos que utilizaram o colecalciferol (vitamina D3) associaram-
se a uma diminuição da mortalidade global em 11%. O mesmo 
não se verificou com a administração do ergocalciferol (vitamin 
D2) (R Chowdhury et al 2014) sugerindo que a decisão do tipo 
de suplemento utilizado pode levar a resultados diferentes. Pode-se 
assim concluir que os baixos níveis séricos de 25- hidroxi-vitamina D 
25(OH)D se associam a maior mortalidade global e cardiovascular. 
O benefício com o tratamento com suplemento de vitamina D 
permanece questionável. Esse benefício poderá depender do tipo de 
metabolito utilizado, no entanto outros estudos serão necessários para 
esclarecer esse ponto.

HIPERTENSÃO - FACTOS E MITOS
Prof. Luís Martins
Diretor do Serviço de Cardiologia, CHEDV, EPE;  Diretor da Faculdade 
das Ciências da Saúde da Universidade Fernando Pessoa

Qual é o nível atual do risco cardiovascular? De que forma é que 
a crise económica está a influenciar este risco, ou seja, ela tem ou 
não consequências na doença cardiovascular e na hipertensão 
(HTA)? Em Portugal, cerca de 80% das pessoas sabem que sofrem 
de hipertensão, sabemos que cerca de 75% estão tratadas e sabemos 
também que só controlamos cerca 40%. Perante estes factos 
devemos refletir pois os hipertensos que estão medicados deveriam 
estar controlados e a recolher todos os benefícios do tratamento; se 
assim não é, então estamos a deitar dinheiro fora. Alguns pontos que 
irão ser abordados estão intimamente relacionados a essas questões.
Vou também relembrar que os fármacos bons, em última análise, são 
aqueles que os doentes tomam e que nesses e em outros aspetos os 
diversos anti-hipertensores não são todos iguais. Em primeiro lugar 
é necessário que as pessoas adiram à terapêutica e, para isso, esta 
tem de ser relativamente simples e com os esquemas igualmente 
simplificados. 
De uma forma geral podemos afirmar que para diminuir pressão 
arterial, em termos práticos, todos os fármacos presentemente 
disponíveis são eficazes; no entanto, há estudos que demonstram 
que para o mesmo nível de diminuição dos níveis da pressão arterial, 
alguns fármacos são significativamente superiores no que se refere 
à capacidade da diminuírem a ocorrência de eventos. Assim sendo, 
esses aspetos devem ser considerados no momento da seleção dos 
fármacos a utilizar no caso individual. Não é igual tratar pessoas em 
idades mais jovens, cujos órgãos alvo ainda não foram atingidos ou 
tratar pessoas com idades mais avançadas e que já tiveram eventos. 
Nesta última situação, o fundamental é diminuir a pressão arterial, 
sendo menos importantes os efeitos independentes da pressão 
arterial. Já nas idades mais jovens, é importante usar fármacos que não 
deteriorem mecanismos metabólicos, conduzindo eventualmente ao 
desenvolvimento de outras doenças ou comorbilidades. A utilização 
de combinações fixas é decisiva neste combate e é de salientar 
que entre as diversas combinações disponíveis existe uma que já 
demonstrou inegável superioridade.
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HIPERTENSOS - A INFLUÊNCIA DAS SUAS CRENÇAS NA 
ADESÃO TERAPÊUTICA

Tema : Investigação Fundamental & Medicina Translaccional
1ºAutor Nome: Ana Isabel Fernandez Pastor
1ºAutor Email: pastor.anafernandez@gmail.com
1ºAutor Instituição: Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra
Restantes Autores: Luiz Miguel Santiago, Vítor Rodrigues

Introdução: As crenças que o doente desenvolve acerca da sua doença e 
respetivo tratamento são decisivos no comportamento de adesão terapêutica, 
particularmente em patologias assintomáticas como a hipertensão arterial. 
Objetivo: Perceber o sentido de necessidade e de preocupação e adicionalmente 
as crenças com o tratamento farmacológico anti-hipertensor.
Metodologia: Estudo realizado durante cinco dias consecutivos de Fevereiro 
e Março de 2013, em Coimbra, numa amostra não-probabilística consecutiva 
de consulentes alfabetizados sofrendo de hipertensão arterial, inscritos e 
registados nos sistemas informatizados dos Centros de Saúde da ACES Baixo 
Mondego, cujos médicos constavam de uma lista de orientadores de formação 
específica em Medicina Geral e Familiar. Foi utilizado um questionário de 
autopreenchimento com informação sociodemográfica e o BMQ-specific – 
Beliefs about specific medicines questionnaire traduzido e validado para o 
português. A análise estatística foi realizada segundo as variáveis: sexo, idade 
e grau de escolaridade. 
Resultados: Numa amostra de n=141 os indivíduos do sexo masculino 
atribuem menor necessidade à sua terapêutica (♂ 40,6% vs ♀14,9%, 
p=0,040) e revelam menor concordância e maior ausência de opinião com 
a afirmação “A minha vida seria impossível sem estes medicamentos”. “Os 
meus medicamentos são um mistério para mim” no grupo etário de idade 
inferior a 64 anos tem maior concordância (23,9%) relativamente aos maiores 
de 65 anos (31,2%), p=0,046. Para 76,9% dos indivíduos com elevado grau de 
escolaridade, 52,7% do grupo de escolaridade médio e 42,2% dos que sabem 
ler e escrever ou têm a 4ªclasse (p <0,001), há discordância. 
Conclusão: No sexo masculino percebe-se o desconhecimento da necessidade 
do tratamento crónico da hipertensão arterial e nos mais idosos e nos menos 
letrados há falta de informação sobre os fármacos anti-hipertensores que lhes 
são prescritos.

ID RESUMO: 8
PREVALÊNCIA DE DISFUNÇÃO SEXUAL EM DOENTES 
HIPERTENSOS SEGUIDOS EM CONSULTA HOSPITALAR 
ESPECIALIZADA

Tema: Terapêutica
1ºAutor Nome: Rosa Ferreira
1ºAutor Email: rosafcferreira@gmail.com
1ºAutor Instituição : Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho

Objetivos: Caracterizar a prevalência de disfunção sexual em hipertensos, 
relacionar a atividade sexual com a adesão terapêutica e avaliar o grau de 
comunicação com o médico assistente (MA). 
Métodos: Estudo transversal de amostra de conveniência consecutiva dos 
doentes da consulta de Hipertensão Arterial (HTA), no período de Setembro 
de 2013 a Março de 2014 através de um questionário confidencial. A disfunção 

sexual feminina foi aferida através do Female Sexual Function Index e a 
masculina através do International Index of Erectile Function. 
Resultados: Dos 116 questionários devolvidos, 58 foram considerados 
válidos. A idade média foi 50,8 anos (± 13.6). A prevalência de disfunção 
sexual nas mulheres foi de 67,9%, sendo o desejo sexual hipoativo o subtipo 
mais frequente (n=6). A prevalência nos homens foi de 83%, e o subtipo mais 
frequente foi a disfunção eréctil (n=15). Nas mulheres, o baixo nível educacional 
está associado a maior prevalência do distúrbio (p=0,01). Nos homens, foram 
estabelecidos os seguintes factores de risco: baixo nível educacional (p=0,04) 
e uso de bloqueadores dos canais de cálcio para disfunção eréctil (p=0,01), 
desejo sexual hipoativo (p=0,03) e disfunção do orgasmo (p=0,02). Tabagismo 
associou-se a desejo sexual hipoativo (p=0,04). 50% dos homens e 25% das 
mulheres associam a disfunção sexual com o início de antihipertensores, 9,7% 
dos homens admite abandono e nenhuma mulheres o fez. Apesar de 75% das 
mulheres e 71% dos homens negarem qualquer constrangimento na discussão 
do tema com o MA, nenhum o fez. 
Discussão: Apesar do tamanho da amostra não permitir extrapolar os 
resultados para a população geral, conclui-se que existe uma elevada 
prevalência de disfunção sexual neste grupo. Poucos admitiram o abandono 
da terapêutica, mas a adesão integral está comprometida. Nenhum procurou 
ajuda médica, podendo dever-se a uma subvalorização do problema ou a uma 
insegurança não reconhecida, tendo o MA um papel fundamental na sua 
abordagem.

ID RESUMO: 11
PREVALÊNCIA, CONHECIMENTO, TRATAMENTO E 
CONTROLO DA HTA EM S. TOMÉ E PRÍNCIPE

Tema: Epidemiologia
1ºAutor Nome: Cineyde Neto Lima de Barros
1ºAutor Email: cineyde_barros@hotmail.com
1ºAutor Instituição: USF Conde Saúde
Restantes Autores: Jaime Brito da Torre, Edgar Ferreira, Elizabete Barros

Introdução: O peso das doenças não transmissíveis (DNT), nomeadamente 
das cardiovasculares (DCV) é um dos maiores desafios do século XXI para 
os países subdesenvolvidos, onde estas doenças continuam a aumentar, 
comprometendo o desenvolvimento sócioeconómico. Vivendo uma fase de 
transição epidemiológica, S.Tomé não é exceção, com a redução das doenças 
infectocontagiosas e o aumento das DNT. Sendo a hipertensão arterial (HTA) 
um dos principais factores de risco das DCV e poucos os estudos conhecidos 
sobre a sua prevalência na população santomense, os autores decidiram realizar 
o presente estudo com a finalidade de conhecer a realidade do País. 
Objectivos: Determinação da prevalência da HTA em S. Tomé, distribuição 
por grupo etário e género, conhecimento do diagnóstico, nível de tratamento 
e controlo. 
Métodos: Estudo epidemiológico transversal com recolha de dados em 
Julho de 2014, conduzido em adultos dos 18 aos 90 anos inclusive, residentes 
na Ilha de S. Tomé. Obteve-se uma amostra aleatorizada por quotas, com 
estratificação proporcional por sexo, classe etária e distrito, e margem de erro 
de 5%. Procedeu-se à medição da tensão arterial com aparelhos OMROM 
M6, no braço esquerdo dos inquiridos sentados, 3 vezes com intervalos de 
2 min. Definiu-se hipertenso aquele com média da pressão sistólica ≥140 
mmHg e/ou média da pressão diastólica ≥90 mmHg ou com terapêutica 
antihipertensora. 
Resultados: Dos 365 indivíduos incluídos no estudo, 50,7% eram do sexo 
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feminino e com uma idade média de 36,8 anos. A prevalência de HTA é de 
29,0%, aumenta com a idade (9,8% no grupo <35 anos; 47,6% 35-64 anos; 
69,2% >64 anos) sendo idêntica entre sexos (30,3% mulheres versus 27,8% 
homens). Do total de hipertensos, 28,3% desconhecia ter a doença e 64,2% 
estavam tratados. Dos tratados, 57,4% não estavam controlados.
Conclusões: A prevalência de HTA em S.Tomé apresenta valores importantes 
que levam a considerá-la um factor de risco prioritário onde intervir.

ID RESUMO: 12
PRÉ-ECLAMPSIA E RISCO CARDIOVASCULAR FUTURO 
– SERÁ ESTA RELAÇÃO RECONHECIDA PELAS 
MULHERES PORTUGUESAS?

Tema: Hipertensão em populações especiais
1ºAutor Nome: Pedro Viana Pinto
1ºAutor Email: pedrovianapinto@gmail.com
1ºAutor Instituição: Centro Hospitalar São João, serviço de Ginecologia/
Obstetrícia
Restantes Autores: Mariana Rei, Ana Paula Machado, Nuno Montenegro

Introdução: A doença hipertensiva da gravidez é uma das principais causas de 
morbimortalidade fetal e materna em todo o mundo, sendo cerca de 5-8% das 
gravidezes complicadas por pré-eclampsia. A pré-eclampsia numa gravidez 
anterior é reconhecidamente um fator de risco para doença cardiovascular 
futura, aumentando este risco em 2-4 vezes. Deste modo, mulheres com 
história de pré-eclampsia deverão obter uma vigilância mais rigorosa e adotar 
um estilo de vida mais adequado. 
Objectivo: avaliar o impacto da pré-eclampsia numa gravidez anterior na 
modificação do estilo de vida e alteração dos factores de risco cardiovascular 
numa população de mulheres pelo menos 6 meses após o diagnóstico de pré-
eclampsia. 
Métodos: estudo observacional transversal. Foram incluídos os casos de 
pré-eclampsia ou pré-eclampsia sobreposta em hipertensão crónica em 
gravidezes unifetais diagnosticados na nossa instituição entre Janeiro de 
2010 e Dezembro de 2013. Aos casos diagnosticados há mais de 6 meses foi 
aplicado um questionário padronizado com vista à avaliação das alterações de 
estilo de vida. 
Resultados: Foram avaliados 141 casos, dos quais 120 diagnosticados há 
mais de 6 meses, com uma taxa de participação no questionário de 65%. Foi 
detetado um aumento ligeiro do Índice de Massa Corporal (IMC) médio 
após a gravidez. Não foi encontrada associação significativa entre o IMC 
médio, a variação de peso e a frequência de exercício aeróbico após a gravidez 
com a gravidade da pré-eclampsia. Apenas 28% destas mulheres pratica 
exercício pelo menos uma vez por semana. Somente 24 mulheres afirmam ter 
sido informadas sobre o risco cardiovascular associado à pré-eclampsia pelo 
seu médico assistente. A maioria das mulheres avalia a pressão arterial pelo 
menos mensalmente (45/78), mas apenas 25 avalia a glicemia pelo menos 
uma vez por ano. 
Conclusão: a maioria das mulheres e médicos assistentes não levam em 
consideração a história de pré-eclampsia como fator de risco para doença 
cardiovascular.

ID RESUMO: 29
THE BINDING BETWEEN FIBRINOGEN AND THE 
ERYTHROCYTE RECEPTOR ASSESSMENT AS 

CARDIOVASCULAR RISK FACTOR IN ESSENTIAL 
ARTERIAL HYPERTENSION

Tema: Investigação Fundamental & Medicina Translaccional
1ºAutor Nome: Carlos dos Santos Moreira
1ºAutor Email: csmoreira2012@gmail.com
1ºAutor Instituição: Serviço de Medicina I/Cadeira de Medicina I 
(CHLN-HSM/FML), Universidade de Lisboa, Portugal
Restantes Autores: Ana Filipa Guedes, Filomena A. Carvalho, José Braz 
Nogueira, Nuno C. Santos

Resumo: Several cross-sectional studies have reported a positive association 
between plasma fibrinogen levels, erythrocyte aggregation and arterial 
hypertension. Fibrinogen-induced erythrocyte aggregation might be 
relevant in essential arterial hypertension (EAH) as potential prognostic 
biomarker and on future drug interventions to reduce aggregation and 
enhance microcirculatory flow conditions. Our previous studies have shown 
that an αIIbß3-like integrin is a specific receptor for fibrinogen on the 
erythrocyte membrane. The aim of the present study was to understand how 
the interactions between fibrinogen and the specific erythrocyte membrane 
receptor are altered on EAH. Essential arterial hypertension patients (N=31) 
and healthy blood donors (N=15) were engaged in the study. EAH patients 
were individuals between the ages of 44 and 87, with systolic blood pressure 
between 108 and 180 mm Hg and/or diastolic blood pressure between 66 and 
123 mm Hg. EAH patients were therapeutically controlled for the disease. 
No anti-platelet aggregation therapy was used. Fibrinogen-erythrocyte 
adhesion was evaluated quantitatively using atomic force microscopy (AFM)-
based force spectroscopy. This is a single-cell molecular technique that allows 
the measurement of the force and the binding frequency of the fibrinogen-
erythrocyte adhesion.Data from patients and healthy donors were collected 
and compared using Student’s T-test. Force spectroscopy data showed that 
the average fibrinogen-erythrocyte binding forces increase from 40.4 ± 3.0 pN 
in healthy donors to 101.0 ± 7.1 pN in patients with EAH (p<0.0001), despite 
a lower binding frequency for patients comparing to control group (27.6 ± 
4.2 % vs. 9.0 ± 0.3 %; p<0.0001). The increased fibrinogen adhesion to the 
erythrocytes from EAH patients may lead to changes on the whole blood flow, 
due to transient bridging of two erythrocytes by the simultaneous binding 
of fibrinogen to both of them, representing an important cardiovascular risk 
factor.
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INIBIDORES DA SGLT-2 NA HTA: QUE PAPEL?
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Margarida Correia, Ana P. Pinheiro

Introdução e objetivos: A hipertensão arterial (HTA) e a dibetes mellitus 
(DM) são duas doenças com elevada morbi-mortalidade cardiovascular 
(CV) e que frequentemente co-existem no mesmo doente. Para o tratamento 
desta última surgiu recentemente no mercado português uma nova classe 
farmacológica, os inibidores da SGLT2 (ISGLT-2). Estes fármacos actuam 
inibindo a reabsorção da glicose e do sódio no túbulo contornado proximal 
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do rim. Alguns dos efeitos dos ISGLT2 são, por isso, redução da glicemia 
e da tensão arterial (TA). O objetivo deste trabalho é avaliar a utilidade dos 
ISGLT-2 no tratamento da HTA, em doentes diabéticos. 
Métodos: Pesquisa bibliográfica de revisões no site da PubMed, no dia 
08/12/2014, com os termos SGLT2 inhibitors, canagliflozin, dapagliflozin e 
empagliflozin, nos idiomas português e inglês. Obtiveram-se 107 resultados, 
após exclusão de artigos repetidos. Seguidamente excluíram-se os artigos a 
que não se teve acesso na íntegra e posteriormente foram excluídos aqueles 
que não abordavam o impacto dos ISGLT2 na HTA. O total final foram 27 
artigos. 
Resultados: As revisões analisadas apresentam resultados semelhantes 
relativamente à redução da TA com os ISGLT2. A média de redução para 
todas as moléculas é de -4.0mmHg na TA sistólica e (intervalo confiança 
95%) e de -1.6mmHg (intervalo confiança 95%). A canagliflozina foi a única 
que apresentou uma relação dose-resposta com a TA sistólica. Outros efeitos 
observados, com relevância cardiovasculares, foram uma elevação do colesterol 
total, HDL, LDL, hipotensão ortostática (sem relevância estatística nalguns 
estudos) e baixo risco de hipoglicemia. 
Conclusão: Os ISGLT2 são úteis no tratamento de doentes com HTA e DM, 
uma vez que são efetivos na redução da TA, embora modestamente. É contudo 
necessário realizar mais estudos para se compreender qual o mecanismo 
responsável pela alteração lipídica e sua relevância clínica e também avaliar a 
segurança CV a longo-prazo.

ID RESUMO: 35
AUTOPERCEPÇÃO DOS FACTORES DE RISCO PARA 
PATOLOGIA CARDIO-CEREBROVASCULAR EM 
INTERNAMENTO

Tema: Risco Cardiovascular
1ºAutor Nome: Milton Camacho
1ºAutor Email: miltonmgcamacho@gmail.com
1ºAutor Instituição: Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE
Restantes Autores: Inês Fonseca

Introdução: O peso da patologia cardio-cerebrovascular (CCV), em Portugal, 
à semelhança do restante mundo desenvolvido, é inegável: é a principal causa 
de morte e uma das principais causas de morbilidade, com elevados custos em 
saúde. O prognóstico/complicações estão fortemente correlacionados com a 
percepção para os factores de risco (FR). Este trabalho tem como objectivo 
avaliar a autopercepção dos doentes com e sem patologia CCV para FR em 
internamento. 
Métodos: Análise descritiva e transversal de uma amostra (N=300) aleatorizada 
de doentes internados, estratificada naqueles com e sem patologia CCV, com 
caracterização socio-demográfica e recolha de informações subjectivas no 
que respeita a FR, comparando-os com critérios clínicos, havendo lugar a 
correcção da resposta dada – taxa de reajuste.
Resultados: Apresentavam patologia CCV 81.67% dos doentes (G1), por 
oposição aos restantes (G2). No G1 quantificou-se maior restrição subjectiva 
de sal na dieta e hábitos tabágicos prévios e menor número de doentes com 
hábitos etílicos activos, mas com maior consumo individual. Dos FR não 
modificáveis – hipertensão, diabetes e dislipidémia – verificou-se que existe 
maior taxa de reajuste cumulativa no G1. O FR com maior taxa de reajuste 
cumulativa é a dislipidémia. Doentes que negaram FR que foram comprovados 
têm menor escolaridade, cumprem menor restrição de sal e exercício físico 
regular. 

Conclusões: A elevada prevalência de patologia CCV era expectável. Os 
doentes do G1 deveriam ter maior autopercepção para os FR, contrariamente 
ao que se verificou. O FR com menor autopercepção é a dislipidémia, 
provavelmente por ser menos sintomática. Doentes que, afirmando não ter 
o FR e têm critérios clínicos para tal, estão em maior risco, condicionando 
o seguimento e o prognóstico, devendo ser o alvo de mais estratégias de 
sensibilização. Existe ainda uma grande proporção de doentes sem correcta 
autopercepção dos FR, devendo ser optimizadas estratégias de sensibilização.

ID RESUMO: 37
RELAÇÃO ENTRE O ÍNDICE DE MASSA CORPORAL E O 
RISCO CARDIOVASCULAR

Tema: Risco Cardiovascular
1ºAutor Nome: Luís Bronze
1ºAutor Email: luis.bronze@gmail.com
1ºAutor Instituição: UCSP Covilhã
Restantes Autores: Manuel de Carvalho Rodrigues, Margarida Madruga, 
António Peixeiro, Luís Bronze, Miguel Castelo Branco

Introdução: O índice de massa corporal (IMC) está bem estabelecido em 
termos de risco cardiovascular, ainda assim é pouco usado na clínica e nos 
scores de risco cardiovascular. 
Objetivo: Avaliação da relação entre o IMC e o score de risco de doença 
aterosclerótica cardiovascular (Atherosclerotic Cardiovascular Disease - 
ASCVD), baseado nas recomendações conjuntas da American Collage of 
Cardiology e da American Heart Association. 
Métodos: Recolha de dados clínicos e laboratoriais numa população de 
210 doentes, seguidos em Medicina Geral e Familiar com idade ≥ 65 anos. 
Valorizaram-se os dados necessários para o cálculo do risco aterosclerótico 
cardiovascular a 10 anos, acessível em http://tools.cardiosource.org/ASCVD-
Risk-Estimator/: sexo, etnia, pressão arterial sistólica (PAS), tratamento para 
hipertensão arterial (TxHTA), presença de diabetes mellitus (DM), tabagismo 
(Tab), colesterol total (CT), colesterol HDL (HDL). Procedeu-se ao cálculo 
do IMC para cada doente. Criaram-se dois grupos mediante a presença de 
IMC<30 kg/m2 (Grupo 0), ou IMC≥30 Kg/m2 (grupo 1). Compararam-se 
estatisticamente (SPSS, Chicago Illinois, versão 20) os dados demográficos, 
os fatores de risco e o score ASCVD entre os dois grupos. Procedemos a 
correlação linear entre os valores de IMC e os valores de CT,HDL, PAS e o 
risco cardiovascular (ACSVD/%) estimado a 10 anos. 
Resultados: Todos os pacientes eram de etnia caucasiana. A comparação 
entre os dados demográficos, fatores de risco e score ASCVD a 10 anos dos 
dois grupos está expressa no quadro abaixo. As correlações lineares foram: 
IMC vs CT/R2=0,002; IMC vs PAS/R2=0,002; IMC vs HDL/R2=0,006; 
IMC vs ACSVD/R2=0,061 (vide gráfico). 
Conclusão: Nesta população a presença de IMC≥30 Kg/m2 relaciona-se 
com a presença de DM, com um maior uso de terapêutica anti-hipertensora 
e parece condicionar claramente o risco cardiovascular. O IMC apresenta 
melhor correlação com o score ASCVD do que os fatores de risco estudados.

 

ID RESUMO: 38
A CASE-CONTROL STUDY TO EVALUATE SYSTEMIC 
VASCULAR RESISTANCE IN HYPERTENSIVE PATIENTS 
WITH METABOLIC SYNDROME USING VERY LOW 
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CURRENT IMPEDANCE CARDIOGRAPHY - TARGET 
STUDY

Tema: Coração & Vasos
1ºAutor Nome: Nuno Craveiro
1ºAutor Email: craveiro.nuno@gmail.com
1ºAutor Instituição: Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da 
Beira Interior
Restantes Autores: Bruno Silva Lopes, Pedro Ribeiro, Miguel Castelo 
Branco

Resumo: Impedance cardiography is a reliable and noninvasive method allowing 
the assessment of the hemodynamic profile in hypertensive patients. Metabolic 
Syndrome (MetS) consists of a constellation of metabolic abnormalities that 
confer increased risk for cardiovascular disease and diabetes mellitus. The 
aim of this study was compare hemodynamic characteristics of hypertensive 
(HT) patients with and without MetS. A case-control transversal study was 
designed to assess noninvasive measurements of hemodynamic parameters 
in HT patients using very low current (VLC) impedance cardiography 
(ICG), including Stroke Systemic Vascular Resistance Index (SSVRI). 
Stroke Systemic Vascular Resistance (SSVR) was calculated from SSVRI and 
Body Surface Area (BSA) and correlated with Waist Circumference (WC). 
International Diabetes Foundation (IDF) MetS definition was used to identify 
patients with MetS. A descriptive analysis was performed and differences in the 
continuous variables were tested for statistical significance using ANOVA test 
and linear regression analysis. The study population included 102 outpatients 
and was divided into four groups: Control Group (C) – 24 patients without 
MetS and Heart Failure (HF) enrolled; HF Group – 14 patients with HF 
enrolled; MetS Group – 53 patients with MetS enrolled; MetS+HF Group – 
11 patients with MetS and HF enrolled; For the ANOVA analysis, only C and 
MetS groups were considered. Group C patients had a mean SSVRI of 184,1 
Fluidic Ohm (F) (± 63,7) while MetS group had a mean SSVRI of 311,5 F (± 
144,9) (p<0,001). Linear regression analysis of the study population showed 
that 11,2% of SSVR values were explained by the increase of WC (p<0,001) 
(26,0% if only male were included, p<0,001; 6,7% if only female were included, 
p=0,045). SSVRI was a hemodynamic parameter able to characterize and 
differentiate patients with and without MetS. WC appears to be an important 
predictor of high vascular resistance assessed by ICG.

ID RESUMO : 42
PREVALÊNCIA DE FAMÍLIAS PROPÍCIAS A EVENTOS 
CARDIOVASCULARES NUM ESTUDO DE COHORT 
POPULACIONAL

Tema: Risco Cardiovascular
1ºAutor Nome: Diogo Carvalho
1ºAutor Email: c.diogocarvalho@gmail.com
1ºAutor Instituição: USF Ara de Trajano, Caldas das Taipas
Restantes Autores: Pedro Guimarães Cunha, Pedro Oliveira, Isabel Vila, 
Jorge Cotter

Resumo: A história de doenças cardiovasculares (DCV) prematuras em 
familiares do 1º grau é associada com o aumento do risco de desenvolvimento 
de eventos cardiovasculares (ECV). Reconhecendo a importância e a 
implicação da história familiar de DCV na avaliação global dos pacientes 
torna-se fundamental o estudo da prevalência de famílias propícias a ECV 

e a documentação da prevalência de história familiar de ECV prematuros. 
Para tal, utilizou-se uma cohort representativa da população de duas cidades 
adjacentes no norte de Portugal, constituída por 2594 sujeitos. Para cada 
sujeito participante foi registada a sua história pessoal e familiar em 1º grau 
de DCV e foram selecionadas as famílias propícias a ECV, definidas como a 
presença de dois ou mais familiares com ECV. Considerou-se história familiar 
prematura quando ocorrida antes dos 55 anos nos homens e antes dos 65 anos 
nas mulheres. Registaram-se 384 famílias propícias a ECV, que corresponde a 
14,8% da cohort da população estudada. Destas famílias, 150 são propícias a 
Acidente Vascular Cerebral (AVC) [39,0%], 101 propícias a Doença Cardíaca 
Isquémica (DCI) [26,3%] e 24 propícias concomitantemente a AVC e DCI 
[6,5%]. Foram ainda registadas 62 famílias propícias a ECV prematuros (2,4% 
da população), das quais 23 famílias eram propícias a AVC prematuro [6%] 
e 29 famílias propícias a DCI prematura [7,5%]. Nas famílias com AVC 
prematuro verificou-se um forte e significativo predomínio de mulheres. A 
prevalência de famílias propícias a ECV é significativamente superior à da 
relatada noutros estudos.

ID RESUMO : 44
CONSUMO DE SAL NUMA CONSULTA ESPECIALIZADA 
DE HIPERTENSÃO ARTERIAL

Tema: Outros
1ºAutor Nome: Erico Costa
1ºAutor Email: ericorudi@gmail.com
1ºAutor Instituição: Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga

Introdução: O consumo elevado de sal associa-se à elevação da pressão arterial 
e do risco de eventos cardiovasculares. 
Objetivo: Avaliar o consumo de sal na população seguida numa consulta de 
Medicina Interna especializada em hipertensão arterial (HTA). Comparar 
este consumo com o da população portuguesa e entre diferentes subgrupos da 
população da consulta. 
Métodos: Avaliação prospetiva de 1 de Janeiro a 31 de Outubro de 2014 de 
72 doentes a quem se solicitou sódio na urina de 24 horas. Após validação da 
amostra de urina foi estimado o consumo de sal. 
Resultados: Incluídos 62 doentes e excluídos 10 por não realização de colheita 
de urina de 24 horas ou amostra não validada. A média de consumo de sal na 
população geral foi de 10.9 gramas/dia (g/d). Quatro doentes apresentavam 
consumo menor que 5 g/d, 24 entre 5 a 9.9 g/d, 24 entre 10 a 14.9 g/d, 9 entre 
15 e 19.9 g/d e 1 doente consumo superior a 20 g/d. Documentou-se tendência 
para aumento do consumo de sal com a idade sem significado estatístico. O 
consumo salino foi menor nos doentes femininos (9.8 vs 12.2, p=0.02), 
doentes cujo doseamento foi solicitado numa primeira consulta (9.8 vs 11.9, 
p=0.033), com HTA resistente (9.95 vs 12.1, p=0.041), sem dislipidemia (8.8 
vs 12.1, p=0.001), sem lesão cardíaca (9.8 vs 11.9, p=0.036) ou vascular (9.8 vs 
12.5, p=0.01). Não se encontraram diferenças em doentes diabéticos, obesos, 
fumadores ou com lesão renal ou vascular. 
Conclusão: A média do consumo de sal da população da consulta foi muito 
próxima da da população hipertensa portuguesa. Identificaram-se como fatores 
associados a menor consumo de sal: género feminino, doentes não previamente 
seguidos numa consulta hospitalar especializada, a presença de critérios de 
HTA resistente, ausência de dislipidemia, lesão cardíaca ou cerebral. Apesar 
das limitações inerentes à análise de uma amostra pequena, conclui-se ser 
necessário um esforço maior para sensibilizar os pacientes para a importância 
da redução do consumo de sal.
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EFEITO DA IDADE NO PERFIL TENSIONAL

Tema: Epidemiologia
1ºAutor Nome: Júlio Gil
1ºAutor Email: juliogilpereira@gmail.com
1ºAutor Instituição: Centro Hospitalar Tondela Viseu
Restantes Autores: Bruno Marmelo, Davide Moreira, Anne Delgado, Luís 
Abreu, Luís Ferreira dos Santos, Jorge Oliveira Santos

Introdução: A etiologia e fisiopatologia da HTA é diferente nos jovens e nos 
idosos, resultando em padrões hipertensivos particulares consoante a idade. 
Objetivo: Comparar valores de tensão arterial (TA) com base na idade numa 
amostra de doentes submetidos a Monitorização em Ambulatório da Pressão 
Arterial (MAPA). 
Métodos: Estudo retrospectivo baseado em doentes submetidos a MAPA no 
primeiro trimestre de 2014. Avaliados parâmetros clínicos e resultados dos 
MAPAs. Dividiu-se amostra em 2 grupos: grupo A (GA) com idade entre os 
18 e 60 anos vs grupo B (GB) com idade entre os 60 e 90 anos. Contabilizada 
a percentagem de tempo em que a TA sistólica (TAs) e TA diastólica (TAd) 
se encontravam em valores superiores ao normal. Análise estatística em SPSS, 
p<0.05 considerado significativo. 
Resultados: Amostra de 91 doentes, 46.2% homens (H), idade 56±15 anos. 
O GA corresponde a 60.4% da amostra, 43.6% H, idade 46±10 anos; GB 
com 50% H, idade 71±6 anos; mais diabetes mellitus no GB, sem diferença 
noutros antecedentes. Durante a totalidade do MAPA, verifica-se TAs 
anormal em 36.4±30 vs 47.4±26% (p=0.81) do tempo. Quanto à TAd, obteve-
se 26.2±24 vs 10.0±10% (p<0.01). Analisando apenas a variação diurna do 
exame, TAs encontra-se elevada durante 35.0±30 vs 40.4±27% (p=0.402) do 
exame. Quanto à TAd, os resultados revelam valores de 30.4±28 vs 8.7±11% 
(p<0.01). Na variação nocturna da TA, a TAs está anormal durante 36.1±35 vs 
59.7±33% (p=0.02) do tempo. Quanto à TAd, registam-se valores de 13.5±19 
vs 10.0±17% (p=0.386). 
Conclusão: Comparando o tempo total e período diurno do MAPA, não há 
diferença na TAs entre os 2 grupos; no entanto regista-se maior percentagem 
de HTA sistólica de predomínio nocturno no grupo com idade superior a 
60 anos. Relativamente à TAd, verifica-se diferença significativa durante a 
totalidade e o período diurno do MAPA, havendo maior prevalência de HTA 
diastólica no grupo com idade inferior a 60 anos; a diferença já não se verifica 
no período nocturno.

ID RESUMO: 57
A MICROALBUMINÚRIA EM DOENTES COM 
HIPERTENSÃO ARTERIAL EM DUAS UNIDADES DE 
SAÚDE FAMILIAR

Tema: Rim
1ºAutor Nome: Pedro José Oliveira da Costa
1ºAutor Email: pedrojocosta@gmail.com
1ºAutor Instituição: ACeS Cávado I - USF Maxisaúde
Restantes Autores: Andreia Filipa Araújo da Silva Ramôa

Objetivo: Determinar a prevalência de microalbuminúria (MA) em doentes 
com hipertensão arterial (HTA) de duas Unidades de Saúde Familiar (USF); 
aferir qual o método preferencialmente usado na sua determinação e perceber 
se existe associação entre MA e fatores individuais, tais como: idade, género, 

peso corporal, controlo da tensão arterial, doença renal crónica (DRC), tempo 
de evolução da doença, diabetes mellitus (DM), utilização de inibidores da 
enzima conversora da angiotensina (IECA) ou de antagonistas dos recetores 
da angiotensina II (ARA II). 
Métodos: Estudo observacional, transversal, descritivo e analítico. Incluiu 
doentes com diagnóstico de HTA essencial de duas USF, identificados através 
dos programas MIM@UF e SAM, durante o ano de 2013. Foi realizada 
uma amostra aleatória simples com reposição. Foram colhidas variáveis 
demográficas, antropométricas e clínicas. Os dados foram analisados com o 
auxílio do programa SPSS® versão 21. 
Resultados: Nas duas USF, 5344 doentes tinham diagnóstico de HTA. Foi 
estudada uma amostra de 310 hipertensos, com média de idades de 66,2 
anos, constituída por 51,9% de mulheres. A prevalência de MA foi de 12,3%, 
preferencialmente determinada na urina de 24 horas (95,8%). A análise 
estatística inferencial permite afirmar que a existência de MA é independente 
do peso corporal, do controlo da tensão arterial e da toma de IECA/ARA. 
Todavia, encontrou-se correlação estatística entre a existência MA e a idade 
(p=0,006), o género masculino (p=0,001), a existência de DRC (p=0,008), o 
tempo de progressão da doença (p=0,001) e a existência concomitante de DM 
(p=0,005). 
Conclusões: A prevalência de MA em indivíduos hipertensos é alta, sendo a 
urina de 24 horas o método mais usado na sua deteção. Dada a importância da 
MA como um forte, precoce e independente marcador de risco cardiovascular 
em doentes com HTA, é crucial conhecer e atuar sobre os fatores de risco 
potencialmente modificáveis associados ao seu aparecimento.
 

ID RESUMO: 66
CARACTERIZAÇÃO DA DISLIPIDEMIA E OUTROS 
FATORES DE RISCO CARDIOVASCULARES NUMA 
POPULAÇÃO DE HIPERTENSOS

Tema: Risco Cardiovascular
1ºAutor Nome: Nuno Namora
1ºAutor Email: nfnamora@gmail.com
1ºAutor Instituição: USF DuoVida - ACeS Alto Ave
Restantes Autores: Maria João Abreu, Luísa Ferraz, Fernanda Rodrigues

Introdução: A hipertensão arterial (HTA) e a dislipidemia representam 
um importante problema de saúde pública em Portugal, e dados do estudo 
PHYSA documentaram uma prevalência de 42,2% e 33,2%, respetivamente. 
Estes valores merecem a atenção da classe médica, em particular dos Médicos 
de Família, responsáveis pala prevenção primária. 
Objetivo: Caracterizar os utentes hipertensos de uma unidade de saúde 
em relação aos valores lipídicos, risco cardiovascular (CV) e terapêutica 
antidislipidémica. 
Métodos:  Tipo de estudo: observacional, descritivo, transversal e retrospetivo 
População: utentes vigiados na unidade de saúde, com 40 a 65 anos, e 
diagnóstico de HTA. Variáveis: género, idade, índice de massa corporal, 
tabagismo, ficha lipídica (colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeos), diabetes 
Mellitus, valores de tensão arterial (TA), SCORE de risco CV, fármacos 
antidislipidémicos, alvo terapêutico. Recolha de dados: consulta do processo 
clínico do SAM® em dezembro 2014 (dados da última consulta de HTA de 
2014). Tratamento de dados: Epiinfo®, SPSS®. 
Resultados: Da amostra estudada (n=304), 51,3% pertence ao género 
masculino, 89,5% apresenta excesso de peso ou obesidade, 34,5% são 
diabéticos e 45,8% apresenta TA não controlada. Em relação ao SCORE, 
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23,7% tem risco baixo, 40,1% risco moderado, 36,2% risco alto. Considerando 
o SCORE, 46,1% não se encontra no alvo terapêutico. Em termos de 
terapêutica antidislipidémica, 48% não faz nenhuma medicação, verificando-
se uma associação estatisticamente significativa entre os indivíduos a fazer 
pelo menos um fármaco e o alvo terapêutico (p=0,031).
Discussão/Conclusão: Esta caracterização permitiu identificar a coexistência 
de outros fatores de risco CV a necessitar de vigilância médica. No que se 
refere à dislipidemia, verificou-se que uma percentagem significativa de 
hipertensos não se encontra no alvo terapêutico. Paralelamente, o valor do 
SCORE calculado foi subestimado, visto que não se considerou as lesões de 
órgão alvo.

ID RESUMO: 81
TENSÃO ARTERIAL SISTÓLICA À ENTRADA EM 
DOENTES INSUFICIÊNCIA CARDÍACA AGUDIZADA E 
SUA RELAÇÃO COM BNP E O PROGNÓSTICO

Tema: Hipertensão em populações especiais
1ºAutor Nome: Bruno Marmelo
1ºAutor Email: brunomarmelo@gmail.com
1ºAutor Instituição: Centro Hospitalar Tondela-Viseu
Restantes Autores: Júlio Gil, Anne Delgado, Luís Abreu, Pedro Ferreira, 
Oliveira Santos

Introdução: Embora a hipertensão arterial (HTA) seja determinante no 
desenvolvimento de doença cardíaca e consequentemente de insuficiência 
cardíaca (IC), o seu impacto no prognóstico destes doentes, na fase aguda, 
parece ser protector. 
Objetivos: O estudo em causa correlacionar a tensão arterial sistólica (TAS) à 
entrada com o BNP e com prognóstico intrahospitalar e após alta em doentes 
com IC agudizada. 
Métodos:  Estudo retrospectivo baseado em 809 doentes admitidos por IC 
agudizada. Avaliados parâmetros clínicos e analíticos. Foi realizado follow up 
de 24 meses. Análise estatística em SPSS. 
Resultados:  Da amostra em causa 49,2% pertenciam ao género masculino, 
sendo a idade média 77,2±10,0anos. Dos doentes, 68,3% tinham antecedentes 
de HTA e 46,7% de IC. A TAS correlacionou-se inversamente com o 
BNP (correlação de Pearson= -0,233, p<0,001) conseguindo-se comprovar 
essa relação por regressão linear (p<0,001). Os doentes que faleceram no 
internamento tiveram TAS à entrada mais baixa (vivos 139,2mmHg; falecidos 
126,3mmHg, p=0,002), embora sem diferenças relativamente à ocorrência de 
complicações (p=0,57). A nível de follow up a TAS mostrou ser diferentes nos 
falecidos aos 3 meses (vivos 140,7mmHg; falecidos 126,3mmHg, p=0,009), 
mas sem diferenças no que concerne ao re-internamento ou mortalidade 
posterior. Através de curva ROC verifica-se que o BNP tem maior área sob a 
curva relativamente à mortalidade no internamento (TAS 0,380, BNP 0,712) 
mas menor no que concerne à mortalidade a 3 meses (TAS 0,625, BNP 0,276). 
Conclusão:  Neste estudo correlacionou-se inversamente a TAS com BNP. 
A TAS de entrada mostrou ter impacto no prognóstico intra-hospitalar e na 
mortalidade até 3 meses dos doentes com IC agudizada, sendo melhor para 
os doentes com TAS mais elevada. Não se encontrou relação com eventos 
posteriores.
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CRÓNICA
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Introdução: A clonidina é um agonista alfa de ação central, cujo uso está 
atualmente pouco difundido no controlo da hipertensão arterial (HTA).
Objetivos: Avaliar o perfil dos doentes medicados com clonidina e o seu 
efeito no perfil tensional. 
Métodos: Estudo restrospetivo de doentes com doença renal crónica (DRC) 
avaliados em consulta de Nefrologia/Nefrologia HTA, com hipertensão não 
controlada que foram medicados com clonidina. Taxa de filtração glomerular 
(TFG) estimada de acordo com a fórmula MDRD. Considerada HTA 
controlada se 140/85 mmHg e se TAS ≤130 e ≤80 mmHg nos diabéticos ou 
com proteinúria. 
Resultados: Em 232 doentes, 21 (9,1%) dos hipertensos foram medicados 
com clonidina. A mediana de idade foi de 68,8 anos e 61,9% (13) eram do sexo 
feminino. Apresentavam HTA secundária de causa parenquimatosa 76,2%, 
seguindo-se causa renovascular 9% e hiperaldosteronismo 4,5%. Os outros 
fatores de risco vascular presentes e mais prevalentes foram a Dislipidemia 
(90,5%) e Diabetes mellitus (81%). Verificou-se doença cerebrovascular em 
19% dos casos. Relativamente à DRC, 57,1% apresentavam TFG em estadio 
4 e 5, mais frequentemente de etiologia isquémica e nefroangioesclerose 
hipertensiva. Aquando da introdução da clonidina, 20 doentes estavam 
medicados com, pelo menos, 3 classes diferentes de fármacos (média de 4 anti-
hipertensores/doente). Após a introdução da clonidina (66,7% medicados com 
0,075mg 2id), foi controlada HTA em 52,4% dos doentes, contudo 3 doentes 
relataram xerostomia enquanto 1 doente suspendeu o fármaco por hipotensão. 
Conclusões: O controlo da HTA no doente renal crónico constitui um 
desafio, não só pela gravidade da doença em si como pela necessária adaptação 
dos fármacos prescritos. Apesar de pouco utilizados, os agonistas alfa de ação 
central são fármacos úteis como terapêutica “adjuvante”, permitindo aumentar 
a proporção de doentes controlados, apesar da posologia.
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Resumo: Vários estudos demonstraram uma associação entre pressão 
arterial elevada e maior risco de osteoporose. A angiotensina II modula a 
pressão arterial e tem sido associada à diferenciação e ativação indiretas dos 
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osteoclastos e a um aumento da reabsorção óssea. 
Objectivos: Estudar a associação do polimorfismo funcionalI/D do enzima 
conversor da angiotensina (ECA) e da sua atividade com a hipertensão 
arterial (HTA) em indivíduos com densidade mineral óssea (DMO) normal 
ou reduzida (osteopenia e osteoporose). 
Material e Métodos: A DMO foi avaliada por DXA em 650 indivíduos, 589 
F e 61 M, com idade=55,2±13,2 anos e IMC=28,4±4,9 Kg/m2. 218 tinham 
HTA e 400 DMO reduzida. A atividade enzimática do ECA foi determinada 
por método espectrofotométrico em 389 indivíduos e opolimorfismo I/D foi 
avaliado por PCR em 562 indivíduos. Análise estatística com SPSS 21.0 e 
Primer of Biostatistics;significância estatística para P<0,05. 
Resultados: Apenas nos indivíduos com massa óssea reduzida se verificou: 
Associação entre o polimorfismo I/D e a pressão arterial, com um aumento 
da frequência dos genótipo II e ID nos portadores de HTA (p=0,011; OR 
(II+ID)=1,885 [1,177-3,018]); Atividade enzimática do ECA no soro 
diminuída nos indivíduos com HTA (11,1 [3,7-47,7] (70) vs 14,8 [2,1-64,3] 
(188); p=0,006). Apenas nos indivíduos normotensos e sem osteoporose, o 
polimorfismo do ECA se relaciona com a sua atividade enzimática no soro, 
sendo que aos genótipos II e ID se associam atividades mais baixas (DMO 
normal p=0,002; osteopenia p=0,007). 
Conclusão: A densidade mineral óssea parece estar relacionada com a 
modulação da pressão arterial pelo ECA, quer a nível molecular quer a nível 
bioquímico. Apenas nos indivíduos com massa óssea reduzida, o polimorfismo 
I/D parece ter um papel importante na suscetibilidade para a HTA. Estes 
resultados vêm enfatizar estudos de outros autores que demonstram existirem 
mecanismos fisiopatológicos comuns para o desenvolvimento de HTA e 
osteoporose.
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Resumo: A Hipertensão arterial (HTA) é uma doença complexa e 
muito prevalente quer nas sociedades desenvolvidas quer nas em vias de 
desenvolvimento. Fatores ambientais e genéticos, com interações complexas, 
estão na génese da HTA, mas a sua interação é pouco conhecida. 
Objectivo: Avaliar se os fatores de risco tradicionais e genéticos se associavam 
ao aparecimento de HTA. 
Métodos: Estudámos 1063 indivíduos e constituímos dois grupos consoante 
tinham ou não HTA. O grupo dos Hipertensos com 487 doentes e o dos 
controlos, com 576 indivíduos. Em ambos os grupos foram estudados fatores 
de risco de doença cardiovascular como Diabetes, Dislipidemia, Tabagismo, 
Sedentarismo, hábitos alcoólicos e PCR (as ) e as variantes genéticas 
possivelmente associadas à HTA: AGT 174 M/T; AGT 235 T/M; ECA 
I/D; ECA 8 A/G; AT1R 1166 A/C; CYP11B2 -344 C/T, CYP 17 A1 
T/C, SNN1G A –173 G, ADD1 Gly460Trp, ß1 Adrenérgico R389G, ß2 
Adrenérgico R16G, ATP2 B1 A/G e o da Sub Unidade ß3 da Proteína G 

C825T. Com estas variantes genéticas, calculámos um Score multiplicativo 
dos alelos de risco acumulados em termos de aparecimento de HTA. A. 
estatística: Usados os teste de T Student e Qui-quadrado. Utilizado um 
modelo de regressão logística, para ver quais as variáveis que se associavam de 
forma significativa e independente com a HTA. 
Resultados: Após a análise multivariada, as variáveis que permaneceram 
na equação e que se relacionam de forma significativa e independente com 
a HTA, foram: Diabetes (OR=4,13, p=0,000), dislipidemia (OR=2,28, 
p=0,000), Tabagismo (OR=0,53, p=0,000) e o Score Genético multiplicativo 
(OR=1,57, p=0,000). 
Conclusão: O Score Genético permaneceu na equação explicativa da HTA, 
assim como a Diabetes e a Dislipidemia. Conclui-se que para além dos fatores 
comportamentais, a multiplicação do risco das várias variantes genéticas 
envolvidas, contribui para aumentar o risco de HTA. Salienta-se a importância 
de desvendar estes mecanismos afim de conhecer e controlar melhor a HTA.
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Introdução: Anticonceção é o uso de métodos e técnicas com a finalidade 
de impedir que o relacionamento sexual resulte em gravidez. Fatores de risco 
como a obesidade e tabagismo podem atribuir uma categoria 3 ou 4 a um 
método contraceptivo que em mulheres sem fatores de risco seria categoria 1. 
Objetivo: Avaliar e garantir a qualidade do registo da prescrição de 
contracetivos hormonais combinados (CHC), em mulheres em idade fértil, 
fumadoras com idade ≥35 anos ou IMC≥35 Kg/m2, inscritas no programa de 
planeamento familiar (PF). 
Metodologia: Dimensão estudada: qualidade técnico-científica. Unidade de 
estudo: Utentes do sexo feminino, em idade fértil, inscritos no PF, obesas e/
ou fumadoras, com categoria de risco 3 ou 4 para utilização de CHC. Tipo de 
avaliação: interna e retrospetiva. Colheita de dados: Agosto de 2014. Amostra: 
Base institucional, não aleatória. Tratamento dos dados: Excel® 2010. Critérios 
de avaliação: 1. Prescrição de CHC. 2. Tabagismo ativo. 3. IMC. Padrão de 
Qualidade: Bom se < 20%, Suficiente se entre 20% - 59% e Insuficiente se ≥ 
60%. Tipo de intervenção: educacional e interventiva. Reavaliação: março de 
2015. 
Resultados: Foram incluídas um total de 950 utentes com hábitos tabágicos, 
inscritas na consulta de PF e verificou-se que 41% (n=391) das mulheres 
fumadoras estavam a fazer CHC. Em relação a mulheres com IMC ≥ 35 Kg/
m2, do total de 349 incluídos, verificou-se que 166 das utentes (47%) obesas 
utilizavam CHC. 
Discussão: Obtiveram-se resultados com padrão de Qualidade suficiente mas 
com grande potencial de melhoria. A meta traçada pelas autoras é diminuir a 
prescrição de CHC para < 20% das mulheres fumadoras com idade ≥35 anos e 
nas mulheres com IMC≥35 Kg/m2. O presente estudo tem várias limitações, 
das quais se destacam: não identificação da totalidade dos indivíduos da 
população por subcodificação; a não avaliação da preferência da mulher em 
relação ao método anticoncetivo ou da recusa em mudar de método.
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