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Este número da revista correspondente aos 
meses de Julho/Agosto de 2015, publicado no 
período em que geralmente se disfrutam umas 
merecidas férias, tem a virtude de propiciar 
matéria para ler e reflectir.

Continuamos a divulgar os Resumos do 9º 
Congresso Português de Hipertensão pelo 
interesse que a sua maior divulgação que a 
publicação na nossa revista permite.

Quanto aos artigos começo por realçar os 
dois originais publicados neste número e que 
se debruçam sobre o mesmo problema: como 
melhorar a nossa prática e como avaliar a 
eficácia das estratégias utilizadas.

Um de quatro colegas da UCSP da Mealhada 
que se debruça pela avaliação de qualidade 
da sua prática clínica num grupo de risco 
de doentes particularmente susceptíveis ao 
desenvolvimento e rápida progressão da doença 
vascular aterosclerótica. Depois de analisar 
a sua actividade cotejada com a informação 
epidemiológica já hoje disponível em Portugal 
o desenvolvimento de uma estratégia para 
melhorar e analisam o impacto que tiveram nas 
medidas tomadas. 

Deste trabalho sublinho como motivo de 
reflexão e transcrevo a primeira frase do texto 
enviado: “A procura contínua pela melhoria 
da qualidade dos cuidados de saúde prestados 
à população deve orientar o quotidiano dos 
profissionais de saúde dos cuidados de saúde 
primários.” Acrescento, generalizando: a 
todos os cuidados de saúde. Que avaliação 
fazemos regularmente e que estratégias temos 
desenvolvido para continuar na melhoria do 
controlo do risco cardiovascular dos nossos 
potenciais doentes? 

Que esta reflexão estival nos sirva de motor para 
melhorarmos também as nossas estratégias de 
tratamento e para avaliarmos o seu impacto.

No mesmo sentido vem um artigo do colega 
Luís Albuquerque, da USF Infante D. Henrique 
de Viseu, que se debruça sobre a utilização dos 
antiagregantes em prevenção secundária da 
doença aterosclerótica cardiovascular.

Um tema de abordagem científica ainda 
controversa, mas despertando muito interesse 
em quem se dedica à hipertensão arterial, é o 
da importância da cronoterapia. A existência 
dum perfil non-dipper noturno será uma faceta 
de acréscimo de risco. A personalização duma 
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terapêutica para melhor controlar este aspecto 
clínico é possível e vale o esforço com resultados 
compensadores? Um conjunto de colegas de 
Medicina Geral e familiar traz a sua perspectiva 
num estudo muito interessante.

No capítulo da nossa formação e actualização, 
um objectivo sempre perseguido nesta 
Revista, menciono o excelente e extenso artigo 
reflectindo “o estado da arte “ sobre “o papel 
das células progenitoras endoteliais na saúde 
vascular e no desenvolvimento da hipertensão 
arterial essencial”.

Esperando que este número corresponda às 
vossas expectativas e vos dê tanto prazer como a 
mim me deu a sua leitura, desejo-vos boas férias 
ou um tempo de trabalho com tempo agradável.

V. 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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Medição simples da pressão arterial à medida de cada um.

Dispositivos fi áveis e precisos, desenvolvidos especifi camente para
satisfazer as suas necessidades – e só demora um momento.

Ideal para diabéticos e para aqueles que
necessitam manter a sua pressão arterial
abaixo do limite recomendado pelo médico.
Com personalização de alarme para
valores recomendados. 

• Com indicador de pressão elevada,
o qual pode ser personalizado. 
• 120 memórias (em 2 áreas diferentes).

É o mais adequado para os seniores
e para os que querem uma forma
simples de fazer as medições.
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• Com função one-touch.
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Função One Touch
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a uma validação clínica rigorosa de acordo com o protocolo ESH.

Dispositivos médicos de classe IIa.

A saúde é um bem precioso, mas cuidar dela nem sempre é fácil. Pic Solution, a marca líder em Itália, tem vindo a desenvolver
soluções eficazes, inovadoras e fáceis de usar, nos últimos 50 anos, tornando as tecnologias inovadoras acessíveis a todos.

Para quem sofre de hipertensão
e para aqueles que necessitam
de monitorizar a sua pressão
arterial mais do que uma vez
por dia no seu quotidiano activo. 

• Com alarme de hipertensão.
• Compacto e fácil de transportar.

Specialists in self care.*
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CONSULTA DE VIGILÂNCIA DA DIABETES: UNDE VENIS ET QUO 
VADIS

DIABETES CARE: UNDE VENIS ET QUO VADIS

António Cruz-Ferreira1, Estela Loureiro2, Maria João Xará3, Iva Pimentel4

1 Interno de Medicina Geral e Familiar, UCSP da Mealhada
2 Interna de Medicina Geral e Familiar, UCSP da Mealhada
3 Interna de Medicina Geral e Familiar, UCSP da Mealhada
4 Assistente de Medicina Geral e Familiar, UCSP da Mealhada

Resumo 
A procura contínua pela melhoria da qualidade dos cuidados de saúde prestados à população deve orientar o quotidiano dos profissionais de 
saúde dos cuidados de saúde primários. Nesse sentido, a prestação de cuidados de excelência aos doentes diabéticos reveste-se de particular 
importância pela crescente prevalência e importantes consequências desta patologia, quando não devidamente controlada. O presente 
trabalho corresponde à apresentação dos resultados de um estudo de melhoria contínua da qualidade realizado com o objetivo de avaliar os 
cuidados de vigilância prestados aos doentes diabéticos de uma Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados da zona centro de Portugal. 
Tendo como comparação o relatório do Observatório Nacional da Diabetes de 2013, verificou-se um menor número de consultas de 
vigilância anuais e um menor controlo tensional da população estudada. Tendo em conta os resultados obtidos, os autores realizaram um 
conjunto de ações informativas junto dos profissionais de saúde desta unidade, com vista à melhoria da qualidade dos cuidados prestados, 
que foram reavaliados 12 meses após a apresentação dos resultados iniciais.

Abstract
The continuous demand to improve the quality of healthcare provided to the population drives the daily life of healthcare professionals 
in Primary Health Care Units. In this sense, considering the increased prevalence and major consequences of uncontrolled diabetic 
patients, the provision of excellent care to these patients is of particular importance. With this paper we present the results of a Continuous 
Quality Improvement study conducted in a Primary Health Care Unit in Portugal. Comparing our findings with the 2013 report of 
the Portuguese National Observatory for Diabetes, we had a smaller number of annual surveillance consultations and less patients with 
controlled blood pressure. The authors performed a set of informative actions, aiming to improve the quality of care of diabetics in this 
Primary Health Care Unit, and reassessed all parameters 12 months after the presentation of the initial results.

Introdução 
A diabetes mellitus é, atualmente, um dos principais problemas 
de saúde mundiais, atingindo mais de 371 milhões de pessoas, 
globalmente.1-2  Em Portugal, estima-se que existam cerca de um 
milhão de doentes diabéticos entre os 20 e os 79 anos de idade, 
correspondendo a uma taxa de prevalência de 12,7% nessa faixa 
etária.3,4 Como é sabido, a diabetes mellitus traduz-se por uma 
hiperglicemia, resultante de defeitos na secreção de insulina, 
na acção da insulina, ou em ambos, conduzindo à manutenção 
prolongada de níveis elevados de glicose no sangue.1 Estas alterações 
podem conduzir às conhecidas complicações major da diabetes, 
nomeadamente: doença cardiovascular, nefropatia, neuropatia, 
retinopatia e amputação.1-4 Tendo em vista o controlo da doença 
e a limitação das suas complicações, as diferentes organizações 
nacionais e internacionais propõem um conjunto de objetivos 
para a vigilância do doente diabético.5-6 No caso de Portugal, e 
indo em conta ao preconizado internacionalmente, os principais 

objetivos definidos para a vigilância dos diabéticos estão inscritos 
no Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes 
(PNPCD) e encontram-se sumariamente expostos no Quadro I. 
Recentemente, foram publicados os dados do Observatório 
Nacional da Diabetes (OND) de 2013, que procurou caracterizar 
a forma como os doentes diabéticos foram vigiados durante o ano 
de 2012 nos cuidados de saúde primários.3 Da leitura do referido 
relatório foi possível recolher um conjunto de informação que se 
encontra resumida no Quadro II. 
Assim, tendo em conta a exposição pública da realidade nacional, 
no que respeita à vigilância dos doentes diabéticos nos cuidados de 
saúde primários em Portugal, procurou-se avaliar o cumprimento 
das mesmas metas, numa amostra de utentes diabéticos da 
Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) onde os 
investigadores desenvolvem a sua atividade laboral, bem como o 
impacto da realização de um conjunto de ações com vista à melhoria 
da qualidade, 12 meses depois.

Palavras-chave: 
Diabetes Mellitus; 
Cuidados de Saúde Primários; 
Melhoria da Qualidade

Keywords: 
Diabetes Mellitus;
Primary Health Care; 
Quality Assurance

Contactos para correspondência após publicação:
António Miguel da Cruz Ferreira
E-mail: krusferreira@hotmail.com
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Objetivos de vigilância do Programa Nacional de Prevenção e Controlo
da Diabetes
Número de consultas ≥ 2 por ano

HbA1c ≤6,5%

Colesterol LDL <100 mg/dl

Colesterol HDL >40 ou 46 mg/dl (sexo masculino e
feminino, respetivamente)

Triglicerídeos <150 mg/dl

Tensão arterial <130/80 mmHg

Referenciação para consulta de
oftalmologia; doseamento da
microalbuminúria de 24 horas;
avaliação do pé.

1 avaliação anual

Quadro I: Objetivos definidos para a vigilância dos diabéticos inscritos no Programa Nacional de 
Prevenção e Controlo da Diabetes. Adaptado de Direcção-Geral da Saúde. Programa Nacional de 
Prevenção e Controlo da Diabetes.5

Quadro II: Resultados do relatório do Observatório Nacional da 
Diabetes (OND) de 2013.3

Metodologia
Realizado, inicialmente, um estudo observacional, descritivo e 
transversal que decorreu em junho de 2013 na UCSP onde os 
autores desenvolvem a sua atividade laboral. A população foi 
constituída por todos os utentes registados como diabéticos 
no SINUS e inscritos na UCSP (n=1103). Foram excluídos os 
diabéticos com diagnóstico há menos de 1 ano e aqueles sem 
consultas há mais de 3 anos. A dimensão da amostra foi calculada, 
utilizando o programa informático RASOFT® (disponível em 
URL:http://www.raosoft.com/samplesize.html), tendo em conta 
um erro absoluto de 5% e um intervalo de confiança de 95% em 
286 utentes, tendo sido arredondada para 300 utentes. A seleção da 
amostra foi feita de forma aleatorizada simples, sem reposição, com 
recurso ao programa informático RESEARCH RANDOMIZER® 
(disponível em URL:http://www.randomizer.org/). A fonte 
de dados consistiu no processo clínico informático dos utentes 
(SAM®), tendo sido recolhidos os dados relativos ao número de 
consultas, último valor de HbA1c, tensão arterial (TA), colesterol 
LDL e HDL, triglicerídeos, pesquisa de microalbuminúria, exame 
do pé e referenciação a consulta de oftalmologia, no período entre 
1/06/2012 e 31/05/2013. 
Posteriormente, foi realizada em janeiro de 2014 a apresentação 
pública dos resultados e 4 sessões de esclarecimento junto dos 
profissionais da UCSP. Em novembro de 2014 foi avaliado o 
impacto dessa intervenção. A população estudada foi, mais uma vez, 

a dos diabéticos inscritos na UCSP em 2014 (n=1207). A amostra 
foi novamente aleatorizada e significativa (n=300). Os critérios de 
avaliação estabelecidos foram os seguintes: 
1- Realização de ≥ 2 consultas anuais de vigilância da diabetes; 
2- HbA1c < 6,5%; 
3- Colesterol HDL >40mg/dl; 
4- Colesterol LDL<100mg/dl; 
5- Triglicerídeos <150mg/dl; 
6- Tensão arterial <130/80mmHg; 
7- Avaliação do pé, doseamento de microalbuminúria e referenciação 
a oftalmologia. 
A análise estatística descritiva foi realizada com recurso ao 
SPSSv20.0. O protocolo deste trabalho foi apresentado em reunião 
de serviço e aprovado pela Coordenação da UCSP estudada.

Resultados
Relativamente ao primeiro momento da avaliação (em junho 
de 2013), verificou-se uma perda amostral de 2 utentes, tendo a 
amostra final sido constituída por 298 diabéticos (51.7% mulheres 
e 48.3% homens). A idade média dos doentes estudados foi de 68,4 
anos. 
A taxa de cobertura registada para a população estudada, definida 
como a realização de duas ou mais consultas de vigilância de 
diabetes no período de um ano, foi calculada em 93% (276 doentes), 
sendo que apenas 3,7% (11 doentes) não tinham qualquer registo 

Objetivos de vigilância Resultados

Número médio de consultas 3,7

Taxa de cobertura 78,3%

Pedidos de HbA1c 90,3% 

Média da HbA1c 6,6%

HbA1c <6,5% 40,7%

Colesterol LDL <100mg/dl 26,1% 

Tensão arterial <130/80 mmHg 35,7%

Microalbuminúria 24 horas 46,5% 

Avaliação do pé 32,6%
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de consulta de vigilância no mesmo período. Em relação ao número 
de consultas, a média e a mediana cifrou-se em 3 consultas anuais. 
Em 270 doentes (90,6% dos casos) foi pedido o doseamento de 
HbA1c, sendo que em metade destes doentes se verificou um valor 
de HbA1c <6,5%. Em 38% dos doentes registou-se uma HbA1c 
entre 6,5 e 8% e apenas em 12% se ultrapassou a barreira dos 8% 
de HbA1c.  
No que diz respeito ao cumprimento das metas do PNPCD relativas 
à ficha lipídica, verificámos que, em 85% dos casos (253 doentes), se 
procedeu ao doseamento do colesterol LDL, HDL e triglicerídeos. 
No entanto, os resultados obtidos são um pouco divergentes. Se em 
relação ao colesterol HDL e aos triglicerídeos se atingiu a meta de 
controlo do PNPCD em 70,8% e 72,8%, respetivamente, já para o 
colesterol LDL essa meta só foi atingida em 50% dos casos. 
Quanto aos outros objetivos inscritos no PNPCD, encontrámos, 
igualmente, algumas disparidades. Se em relação à avaliação anual 
do pé e referenciação para consulta de oftalmologia obtivemos um 
cumprimento da meta em 86% e 71% dos casos, respetivamente; 
no que diz respeito ao controlo tensional e ao doeseamento anual 
de microalbuminúria das 24 horas, apenas foi alcançada em 13% e 
48% dos casos.
Tendo como termo de comparação os resultados do relatório do 

OND de 2013, compilámos, no Quadro III, os dados obtidos, 
deixando de parte os relativos ao colesterol HDL e referenciação 
para consulta de Oftalmologia, não disponibilizados no referido 
relatório. Verificámos que não se encontra uma tendência clara 
nos resultados obtidos, sendo que, no presente estudo, se registou 
um menor número médio de consultas anuais e um pior controlo 
tensional dos doentes seguidos nesta UCSP. Já no que diz respeito 
à taxa de cobertura, cumprimento das metas de HbA1c e colesterol 
HDL, bem como da avaliação anual do pé verificámos, no presente 
estudo, valores francamente superiores aos reportados pelo OND 
para a população portuguesa. Em relação aos restantes parâmetros 
avaliados, não foram encontradas grandes diferenças em termos 
absolutos.
Posteriormente, após a realização das ações educativas e apresentação 
pública de resultados, realizámos em novembro de 2014 uma nova 
avaliação.
Continuámos com uma amostra de 300 utentes, sendo que desta 
vez não se registou perda amostral. 
Em 2013/14, 96,7% dos utentes tiveram ≥ 2consultas registadas 
nos últimos 12 meses (92,6% em 2012/13) e 47,3% apresentavam 
HbA1c<6,5%, o que se traduz num aumento de 2% relativamente 
ao período homólogo anterior. Se tivessemos em consideração um 

Objetivos de vigilância Relatório OND 
2013

Presente estudo

2013 2014
Número médio de 
consultas anuais

3,7 3 3

Taxa de cobertura 78,3% 93% 96,7%

Pedidos de HbA1c 90,3% 90,6% 95%

Média da HbA1c 6,6% 6,4% 6,4%

HbA1c <6,5% 40,7% 45,3% 47,3%

Colesterol LDL 
<100mg/dl 

26,1% 43% 49%

Tensão arterial <130/80 
mmHg

35,7% 13% 45%

Microalbuminúria 24 
horas

46,5% 48% 67%

Avaliação do pé 32,6% 86% 87%

Quadro III: Resultados do presente estudo comparando com os do relatório do Observatório Nacional da Diabetes 
(OND) de 2013.3
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valor de  HbA1c <7%, o aumento foi de 6% e cifrou-se em 67% 
da amostra estudada.  Na ficha lipídica foi registado, igualmente, 
uma melhoria no resultado global, com 63% diabéticos avaliados a 
apresentarem Colesterol HDL >40mg/dl (62% em 2012/13); 49% 
com Colesterol LDL <100mg/dl (43% em 2012/13) e 71% com 
Triglicerideos <150mg/dl (63% em 2012/13).
Relativamente aos outros objetivos do controlo da diabetes 
avaliados, verificou-se um aumento no número de utentes com 
consulta de oftalmologia realizada e registada (de 71 para 80%), 
bem como no número de utentes com avaliação anual do pé (de 86 
para 87%).
Apesar da boa evolução registada nos parâmetros anteriormente 
avaliados, foi no doseamento anual da microalbuminúria e em 
especial no controlo tensional dos doentes diabéticos que se 
registaram as maiores diferenças, passando a percentagem de 
diabéticos com avaliação de microalbuminúria de 48 para 67%, e os 
diabéticos com tensão arterial abaixo do alvo de apenas 13% para 
45%.

Discussão
Como se começou por referir, este estudo corresponde a um 
trabalho de avaliação e melhoria contínua da qualidade de vigilância 
dos doentes diabéticos realizado nesta UCSP, indo de encontro às 
orientações preconizadas pelo OND e PNCPD. 
Tendo em conta os resultados obtidos e resumidos no Quadro III, 
apesar de em alguns parâmetros termos registado valores superiores 
aos do relatório de 2013 do OND, particularmente no que respeita 
à taxa de cobertura, cumprimento das metas da HbA1c, colesterol 
LDL e a avaliação anual do pé do doente diabético, encontrámos, 
ainda, um longo caminho por percorrer, no sentido de atingir 
patamares superiores de qualidade na vigilância destes doentes. 
Particularmente no que diz respeito ao controlo tensional e ao 
dosemaneto anual da microalbuminúria das 24 horas, fundamentais 
para a redução do risco cardiovascular e controlo do doente diabético, 
encontrámos na primeira avaliação, valores manifestamente baixos 
e, inclusivamente, inferiores aos da média nacional reportada pelo 

OND em 2013.
Nesse sentido, tornámos este controlo na principal preocupação e 
foco de trabalho dos profissionais da unidade em causa, tendo sido 
envidados todos os esforços para o alcançar. Na verdade, a realização 
de trabalhos de melhoria contínua da qualidade em saúde devem ter 
como objetivo, fundamentalmente, identificar os pontos a melhorar 
no trabalho individual e coletivo dos profissionais e, desta forma, 
contribuir para a melhoria dos cuidados prestados. 
Assim, procurando promover os objetivos/metas do PNPCD 
junto dos profissionais da UCSP avaliada, com vista a esta 
procura incessante da melhoria da qualidade da vigilância dos 
doentes diabéticos, os autores realizaram um conjunto de ações, 
nomeadamente: a realização de reuniões com apresentação de 
resultados; a divulgação de informação científica e de normas sobre 
o tema; bem como a organização de sessões de esclarecimento 
durante o ano de 2014. 
Por fim, e tendo em vista a conlusão do estudo com a realização 
da segunda fase do trabalho (encerramento do ciclo), os autores 
realizaram uma segunda avaliação, com recurso à mesma 
metodologia, 12 meses após a apresentação destes resultados, 
procurando avaliar o impacto que este teve na melhoria da qualidade 
dos cuidados de saúde prestados à população.
Os resultados obtidos demonstram uma melhoria comparativamente 
ao período homólogo, em todos os parâmetros avaliados. Destaca-
se, particularmente, os dois aspetos com resultados abaixo da média 
nacional em 2013 (TA e doseamento Microalbuminúria) que 
tiveram um aumento de 346% e 40%, respetivamente, encontrando-
se, agora, acima da média nacional inscrita no Relatório do 
Observatório Nacional de Diabetes. Estes resultados devem ser 
encarados com otimismo e encorajar os médicos de família a 
investir em todos os aspectos da consulta de diabetes, revelando, 
igualmente, a importância da intervenção na melhoria da qualidade 
nos cuidados de saúde.
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AVALIAÇÃO DA ADEQUAÇÃO TERAPÊUTICA ANTIAGREGANTE 
PLAQUETAR

ANTIPLATELET THERAPY, ADEQUACY ASSESSMENT

Albuquerque, Luís

Assistente Graduado de Medicina Geral e Familiar
Unidade de Saúde Familiar Infante D. Henrique — Viseu
luis.albuquerque58@gmail.com

Resumo 
A dificuldade na interpretação e aplicação das conclusões dos inúmeros ensaios clínicos com antiagregantes (AA) plaquetares pode 
ultrapassar-se com a utilização criteriosa da Norma de Orientação Clínica (NOC) nº 014, da Direção Geral de Saúde (DGS 
14/7/11) atualizada em 8/7/13.
Com o objetivo de melhorar a adequação da terapêutica AA promoveu-se a introdução de um ciclo de qualidade nesta área.
Foram estudados os utentes da USF com os diagnósticos de ENFARTE AGUDO MIOCÁRDIO - EAM (K75), ACIDENTE 
VASCULAR CEREBRAL - AVC (K90), DOENÇA ISQUÉMICA CARDÍACA - DIC (K76), DOENÇA ARTERIAL 
PERIFÉRICA - DAP (K92), DOENÇA VASCULAR CEREBRAL - DVC (K91), aqueles cuja codificação segundo a ICPC 
permitia o estudo.
Efetuou-se uma primeira avaliação com uma amostra de 190 doentes; 54,7% do sexo masculino. Média de idades: 70,0 (± 14,66) 
anos. Obtivemos globalmente 38,9% de adequação terapêutica. 
Apresentaram-se as NOC e os dados obtidos em reunião de serviço a todos os médicos da USF e propôs-se uma reavaliação um ano 
depois.
A segunda avaliação teve uma amostra de 179 doentes, 57,0 % do sexo masculino. Média de idades: 68,14 (± 15,94) anos. 
Relativamente à adequação do tratamento obtivemos globalmente 79,9%.

Abstract
The difficulty in interpreting and applying the findings of numerous clinical trials of antiplatelet (AA) therapy can be overcome 
with the judicious use of the Norma de Orientação Clínica (NOC) No 014, from the Direção Geral de Saúde (DGS 14/07/11) 
updated on 07/08/13. 
In order to improve the adequacy of AA therapy we designed anda executed an improvement cycle in this area. 
We included users of USF with previous Acute Myocardial Infarction - EAM (K75), Stroke - AVC (K90), Ischemic Heart Disease 
- DIC (K76), Peripheral Artery Disease - DAP (K92), Cerebrovascular Disease - DVC (K91), as coded according to ICPC. 
We performed an initial assessment with a sample of 190 patients; 54.7% were male. Average age: 70.0 (± 14.66) years. A 38.9% 
overall adequacy of therapy was noted. 
This data and the NOC were discussed with all the physicians practicing at the USF in a meeting and we proposed a re-evaluation 
a year later. 
The second evaluation had a sample of 179 patients; 57.0% were male. Average age: 68.14 (± 15.94) years. We achieved 79.9% 
treatment adequacy.

Introdução 
Os medicamentos antiagregantes (AA) plaquetares são largamente 
utilizados, sobretudo para a prevenção secundária de enfarte do 
miocárdio (EAM), acidente vascular cerebral (AVC) e outras doenças 
vasculares. Utilizam-se ainda na prevenção primária de alguns doentes 
de alto risco.
O elevado número de ensaios clínicos relacionados com a utilização 
terapêutica destes agentes dificulta a escolha criteriosa da substância 
a utilizar em cada caso.

Esta dificuldade pode ultrapassar-se com a utilização criteriosa da 
Norma de Orientação Clínica (NOC) nº 014, emitida pela Direção 
Geral de Saúde (DGS) em 14/07/2011 e atualizada em 08/07/2013.

Objetivos
1. Avaliar a adequação da terapêutica antiagregante plaquetar nos 
doentes da USF com EAM, AVC, Doença Arterial Periférica (DAP), 
Doença Isquémica Cardíaca (DIC) e Doença Vascular Cerebral 
(DVC). 

Palavras-chave: 
Antiagregantes plaquetares, 
Norma de Orientação Clínica, 
Unidade de Saúde Familiar
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2. Introdução de um ciclo de qualidade para futura reavaliação. 

Metodologia
Dimensão estudada: adequação técnico-científica. 
População: todos os utentes da USF com os diagnósticos de EAM 
(K75), AVC (K90), DIC (K76), DAP (K92), DVC (K91). 
Tipo e fonte de dados: Processo (MedicineOne®). 
Tipo de avaliação: interna. 
Colheita de dados: O autor. 
Tratamento de dados: FileMaker Pro 9®. 
Relação temporal: Avaliação retrospetiva. 
Tipo da amostra: Amostra seletiva de base institucional. 
Critérios de avaliação: Norma de Orientação Clínica (NOC) nº 
014/2011, emitida pela Direção Geral de Saúde (DGS); a avaliação 
inicial foi efetuada em conformidade com a 1ª versão da NOC e a 
avaliação final, com a versão atualizada em 08/07/2013.
Critérios de inclusão: Todos os utentes codificados com K75, K76, 
K90, K91 e K92, com inscrição ativa no período em análise (2013 e 
2014) . 

Primeira  versão
PATOLOGIA AA OBS

AVC (≤6
meses) AAS + Clopidogrel ou Clopidogrel + Dipiridamol
AVC AAS
EAM (≤12
meses) AAS + Clopidogrel

ou AAS + Prasugrel (15
meses)

EAM AAS
Clopidogrel nos doentes de
risco

DIC AAS
DVC AAS
DAP Clopidogrel
Cateterismo AAS + Clopidogrel 12 meses

Tabela 1 — Resumo da Norma de Orientação Clínica (NOC) nº 014/2011

Segunda  versão
PATOLOGIA AA OBS

AVC AAS ou Triflusal
ou Clopidogrel + Dipiridamol 
ou Clopidogrel

AIT AAS ou Triflusal ou Clopidogrel + Dipiridamol
EAM (≤12
meses) AAS + Clopidogrel

EAM AAS
Clopidogrel nos doentes de
risco

DIC AAS
DVC AAS
DAP AAS ou Clopidogrel
Cateterismo AAS + Clopidogrel 12 meses

Tabela 2 — Resumo da versão revista da Norma de Orientação Clínica (NOC) nº 014/2011

Critérios de exclusão:
1. Todos os utentes com terapêutica anticoagulante;
2. Todos os utentes que, apesar de terem a codificação registada não 
tenham, no processo clínico, registos que permitam a recolha rigorosa 
dos dados;
3. Utentes esporádicos. 
Intervenção prevista: Educacional; primeira avaliação em Março de 
2013, apresentação dos resultados à equipa e reavaliação após 1 ano.

Apresentação de resultados
Foram apresentados os resultados à equipa médica, em reunião de 
serviço, no dia 15 de Março de 2013.
Foi abordada a adequação da terapêutica antiagregante segundo a 
NOC.
Foi fornecido o resultado individualizado a cada elemento médico 
com sinalização dos utentes com terapêutica inadequada para 
eventual correção terapêutica.
Foi programada uma reavaliação após um ano.
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Resultados
Não se verificaram diferenças de género relevantes na 
globalidade dos utentes incluídos no estudo.
Quanto à idade verificou-se uma diminuição acentuada no 
grupo com idade superior a 74 anos.
Verifica-se uma melhoria relevante dos resultados em cada 
uma das áreas estudadas.
Verificou-se uma taxa de melhoria, relativamente à 
adequação terapêutica global, de 67%.

Conclusões
1. A utilização das Normas de Orientação Clínica podem 
constituir uma oportunidade de melhoria;
2. Todos os médicos da USF melhoraram os seus cuidados 
aos utentes nesta área;
3. A melhoria contínua da qualidade nesta área terapêutica 
serve de exemplo e motiva os profissionais para alargar esta 
experiência a outras áreas (terapêuticas e não só); mostra-se 
também como uma forma de garantir as melhores práticas;
4. Há enormes ganhos em saúde para os utentes com esta 
abordagem.

Quadro 1 — Utentes incluídos no estudo

Quadro 2 — Utentes incluídos segundo o género

Quadro 3 — Utentes segundo o grupo etário
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Quadro 4 — Relação entre a adequação e a não adequação terapêutica

Quadro 5 — Adequação terapêutica global

Este estudo foi apresentado em Conselho Geral a todos os 
profissionais da USF Infante D. Henrique.
Foi entregue a cada elemento médico a lista com sinalização dos 
utentes que ainda a mantêm terapêutica não adequada de forma a 
prosseguir a sua correção.
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O PAPEL DAS CÉLULAS PROGENITORAS ENDOTELIAIS NA SAÚDE 
VASCULAR E DESENVOLVIMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL 
ESSENCIAL – ESTADO DA ARTE
THE ENDOTHELIAL PROGENITOR CELLS’ ROLE IN VASCULAR HEALTH AND ESSENTIAL ARTERIAL HYPER-
TENSION DEVELOPMENT – STATE OF THE ART

Paulo André Dias Bastos1  

1Secção Autónoma de Ciências da Saúde, Universidade de Aveiro,  Portugal
Email de correspondência: pauloandrediasbastos@ua.pt

Resumo 
Considerando a importância das doenças cardiovasculares na sociedade actual e os encargos para a saúde e economia resultantes das mesmas, 
é urgentemente necessária a identificação e elucidação de biomarcadores, alvos e agentes terapêuticos inovadores. As células progenitoras 
endoteliais têm assumido nos últimos anos um papel de destaque na investigação cardiovascular, biomédica e celular, demonstrando 
ser superiormente eficazes como marcador de risco, um dos mais fortes fatores de risco e um dos mais promissores alvos terapêuticos 
cardiovasculares. O conhecimento do seu papel no desenvolvimento da hipertensão arterial e da sua ação nas terapias medicamentosas 
atualmente empregues encontra-se em rápido desenvolvimento, sendo muito promissores os resultados de estudos clínicos e pré-clínicos. 
A sua utilização na prática clínica promete revolucionar a mesma e contornar alguns dos desafios da medicina, sendo para tal necessário 
a elucidação e o ultrapassar de algumas lacunas existentes na investigação. Procurou-se com esta revisão apresentar o papel das células 
progenitoras endoteliais na saúde do endotélio vascular, os mecanismos pelos quais exercem as suas funções e são afetadas pelos fatores de 
risco cardiovasculares e apresentar os últimos resultados da investigação clínica.

Abstract
Considering the importance of cardivoasculares diseases in today’s society and the burden on health and economy resulting from them, it 
is urgently needed to identify and ilcidate innovative biomarkers, targets and therapeutic agents. Endothelial progenitor cells have taken 
in recent years a prominent rola in cardiovascular, biomedical and cell research, proving to be superiorly effective as a risk marker, one 
of the strongest risk factors and one of the most promising cardiovascular therapeutic targets. Knowledge of its role in the development 
of hypertension and its action on drug therapies currently employed is rapidly developing, with very promising results of clinical and 
preclinical trials. Its use in clinical practice promises to revolutionize it and bypass some of the medicine’s challenges, beeing therefore 
necessary to ilucidate and overcome some gaps in research.
We aimed to present with this review the role of endothelial progenitor cells in vascular endothelial health, the mechanisms by which they 
perform their functions and are affected by cardiovascular risk factors and present the latest results of clinical research.

Introdução, Células Progenitoras Endoteliais e Saúde Vascular
As doenças cardiovasculares (CV) são a principal causa de morte e 
invalidez no mundo desenvolvido e as previsões apontam para que 
o fenómeno abranja proporções globais. Responsáveis por 49% da 
mortalidade total na Europa e 30% da mortalidade antes dos 65 
anos de idade, contribuem substancialmente para os custos totais em 
saúde e são o reflexo do aumento de fatores risco, como a hipertensão 
arterial (HTA).1

O denominador comum às várias condições patológicas CV aparenta 
ser a disfunção endotelial, que se revela crucial na manutenção do 
equilíbrio vascular e da pressão sanguínea arterial.1

Atualmente, até 50% dos pacientes com doenças CV não 
apresentam os tradicionais fatores de risco, o que cria a necessidade 
de identificação de novos fatores e marcadores de risco.1

As patologias vasculares resultantes em HTA representam um 
grande problema de saúde pública e as terapias atualmente existentes 
são ineficazes em reverter os processos patológicos subjacentes às 
mesmas.2

As células progenitoras endoteliais (CPE) foram descobertas em 
1997, como células derivadas da medula óssea capazes de migrar 
para a circulação periférica e locais em necessidade de reparação 
vascular, apresentando capacidade de diferenciação e maturação em 
células endoteliais funcionais e de promover a formação de novos 
vasos.3

A mobilização das CPE da medula óssea para a circulação periférica 
pode ocorrer como resposta a isquemia, danos vasculares, fatores de 
crescimento e citocinas.4 Uma vez na corrente sanguínea, constituem 
uma pool de células circulantes com capacidade de se aderirem e 
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repararem locais de lesões endoteliais, integrando-se fisicamente 
e estimulando as células locais indiretamente de forma parácrina.4 
Além disto, são também capazes de estimular o crescimento de 
vasos sanguíneos de novo (vasculogénese) ou a ramificação de outros 
já existentes (angiogénese).4

Virtualmente todos os fatores de risco CV classicamente descritos 
têm sido implicados numa redução e disfunção significativas das 
CPE. Contudo, esta harmonização consensual do seu papel nas 
patologias CV tem sido comprometida pelos resultados discrepantes 
de estudos clínicos, em virtude dos diferentes métodos utilizados.4

Sabe-se ainda que os danos causados às populações de CPE 
por fatores de risco CV, precedem as alterações ateroscleróticas 
características da disfunção endotelial e perda da distensibilidade 
vascular.2

O número e função das CPE são superiores em prever eventos CV 
futuros em relação aos fatores de risco classicamente descritos. A 
utilização de CPE como biomarcador apresenta vantagens clínicas 
pois correlaciona-se diretamente com a funcionalidade endotelial, 
enquanto que outros biomarcadores se correlacionam apenas com 
os agentes causadores das patologias ou com os estágios terminais 
das mesmas.2 A sua utilização como biomarcador é atualmente uma 
realidade, tendo já sido validada em populações de alto e baixo risco.2

Doenças agudas encontram-se associadas a um maior número de 
CPE circulantes, sendo a severidade da doença também diretamente 
correlacionada com a sua capacidade de expansão.2 Por oposição, 
doenças crónicas refletem-se numa deficiência quantitativa e 
funcional das CPE. De facto, é sabido que nos estágios iniciais dos 
danos vasculares, ocorrerem elevações dos níveis de VEGF, SDF-1 e 
recrutamento de CPE, os quais diminuem com a progressão natural 
das doenças.2

Condições patológicas CV afetam as CPE de formas distintas, 
estando a sua capacidade migratória particularmente comprometida 
na HTA.2

O termo disfunção endotelial refere-se a um estado de perda das 
propriedades fisiológicas do endotélio, resultando em vasoconstrição, 
fibrose, agregação e inflamação excessivas. O principal mecanismo 
responsável é a reduzida biodisponibilidade de NO (óxido 
nítrico), formado pela eNOS (sintetase do óxido nítrio endotelial), 
culminando no stress oxidativo. O gene codificador da eNOS, 
é também o principal responsável na regulação do fenótipo, da 
funcionalidade e na sobrevivência das CPE.3

A descoberta das CPE refutou a crença de que o crescimento de 
novos vasos sanguíneos apenas acontece durante a embriogénese.5

Apesar de a população mais jovem apresentar números mais 
elevados de CPE, comparativamente às populações adulta e idosa, 
pacientes mais jovens com patologias CV apresentam números de 
CPE reduzidas.5

A isquemia resultante de disfunção endotelial progride para doença 
arterial periférica, responsável por 30% da mortalidade ocidental. 
A perfusão tecidular pode ser restaurada por abordagens cirúrgicas, 
como a angioplastia, stents intra-arteriais, intervenções coronárias 
percutâneas ou cirurgia por bypass. Estes procedimentos, contudo, 

comprometem ainda mais a integridade endotelial, levando a longo 
prazo à formação de trombos e hiperplasia celular.6

O revestimento endotelial da vasculatura é o principal local de 
iniciação dos processos patológicos que contribuem para as doenças 
CV, associado a uma biodisponibilidade de NO reduzida e aumento 
de mediadores vasoconstritores e de ROS (espécies reativas de 
oxigénio), sendo o comprometimento endotelial um fenómeno 
progressivo e ocorrendo mesmo na ausência de fatores de risco 
classicamente descritos.2,6

As CPE demonstram ser as células da medula óssea mais indicadas 
para a regeneração vascular e prometem vir a fazer frente às 
necessidades não correspondidas da medicina da atualidade. 
Contudo, a população idosa, sendo a que apresenta maior prevalência 
de patologias CV e como tal a que mais beneficiaria, será a que 
mais limitações possuirá na utilização das CPE, devido ao reduzido 
número e viabilidade das mesmas.6

Caracterização das Células Progenitoras Endoteliais e respetivas 
limitações
As CPE possuem uma origem comum com as células hematopoiéticas, 
o denominado Hemangioblasto, célula estaminal bipotente de 
origem mesodérmica que origina células hematopoiéticas e células 
endoteliais.7 O termo ‘células progenitoras endoteliais’ inclui um 
vasto grupo de células muito heterogéneo. Neste incluem-se as 
pró-angiogénicas (CD34+/CD133+/VEGR-2/CD45+/CD31+) e as 
formadoras de colónias (CD34+/CD146+/CD31+/Flk-1+/CD105+).7 
Ambas promovem a angiogénese mas por mecanismos distintos, 
sendo necessária a sua ação sinérgica. As células pró-angiogénicas 
expressam uma maior quantidade de citocinas pró-angiogénicas, 
como o fator de crescimento do hepatócito (HGF), VEGF, IL-8 
e G-SHF, enquanto que as formadoras de colónias se incorporam 
físicamente nas paredes vasculares, pelo menos nos estágios inicias 
de regeneração vascular.7

As células que mais se correlacionam com parâmetros, fatores de 
risco e outcomes clínicos CV são as CD34+/VEGFR-2+.3

Além desta distinção, a literatura apresenta ainda a distinção entre 
células endoteliais circulantes e células progenitoras endoteliais. As 
células endoteliais circulantes (CEC) encontram-se nas paredes 
vasculares, aderidas à membrana basal, não existindo na circulação em 
condições normais. Devido a processos patológicos resultantes em 
danos endoteliais, ocorre a sua libertação para a corrente sanguínea.1 
As CEC (CD146+/CD34-/CD133-) representam uma população 
celular distinta das CPE (CD34+/CD133+/VEGFR-2), sendo 
distinguidas entre si por diversas propriedades como a viabilidade, 
capacidade de formação de colónias, capacidade de diferenciação e 
marcadores de superfície.1 
A literatura aponta para números elevados de CEC em condições 
patológicas, resultantes da sua libertação após lesões vasculares e 
números reduzidos de CPE resultantes da sua exaustão. Uma das 
limitações para a utilização deste tipo de células como marcadores de 
risco tem sido a sua identificação, existindo variadas subpopulações 
distintas e uma sobreposição de marcadores de superfície 
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considerável.1

A inerente heterogeneidade de CPE nas diferentes localizações 
anatómicas no organismo resulta de uma variedade de funções 
especializadas e localizadas, desde as grandes artérias condutoras até 
aos capilares fenestrados hepáticos e renais.2

As CPE constituem apenas 1 a 5% do número total de células 
da medula óssea e 0.0001 a 0.01% das células mononucleares 
circulantes.2

A co-expressão de CD133, CD34 and VEGFR-2 é a definição 
mais aceite para a sua correta caraterização.2 Destes marcadores, 
a molécula CD34 intervém fundamentalmente na adesão entre 
células, como ligando da selectina-E, a CD133 é uma proteína 
transmembranar encontrada em 20 a 60% das células CD34+ da 
medula óssea, mas não em CPE adultas e aparenta possuir função 
de organizadora da tipologia lipídica membranar e finalmente o 
VEGFR-2, também denominado por KDR ou Klk-1, encontra-se 
envolvido na vasculogénese. 2

Outros marcadores como o  vWF (von Willibrand factor), o CD31 
e o CD144 são igualmente reconhecidos, embora inferiormente 
consensuais.2

Existem estudos que defendem a possibilidade de o número e função 
das CPE poder estar preservado em pacientes com hipertensão 
arterial essencial, desde que esta se encontre controlada, o que aponta 
para os efeitos pleiotrópicos sob as CPE das terapias farmacológicas 
atualmente empregues no tratamento da hipertensão.8

Sendo o denominador comum das doenças CV, a função do endotélio 
tem sido estudada nos últimos anos, sendo a viabilidade do mesmo 
avaliada através de técnicas como a dilatação mediada pelo fluxo 
(DMF), fluxometria laser Doppler (FLD) e marcadores moleculares 
como o von Willebrand factor, a seletina-E e a trombomodulina.1

A análise quantitativa de CPE por citometria de fluxo baseia-se na 
presença de marcadores de superfície, apresentando as CPE pelo 
menos um marcador de imaturidade (CD34+ ou CD133+) e pelo 
menos um antigénio endotelial (VEGFR-2+ ou CD31+). 3

O número de marcadores das células endoteliais é, no entanto, 
muito vasto e complexo e a sobreposição de marcadores entre os 
diferentes subtipos celulares tem levado à sua difícil caracterização 
e isolamento, resultando em resultados divergentes entre estudos. 
Para além do referido, os métodos de recolha e de cultura celulares 
não se encontram padronizados, levando muitas vezes à recolha e 
isolamento de populações celulares muito heterogéneas. Uma vez 
isoladas as células, estas têm ainda de demonstrar a capacidade 
de expansão e formação de colónias em resposta a fatores de 
crescimento, capacidade de adesão e migração e a formação de 
estruturas vasculares, para só assim serem consideradas viáveis.3

As células endoteliais produzem substâncias ativas que medeiam a 
vasoconstrição e a vasodilatação, sendo que a sua posição vulnerável 
torna-as bastante susceptíveis a alterações patológicas.3

O endotélio é atualmente reconhecido como um órgão crucial, 
regulando, entre outras funções, a contração e permeabilidade 
vasculares, a coagulação sanguínea, a inflamação e a regeneração 
e crescimento dos vasos sanguíneos.3 Avaliar a sua funcionalidade 

tem-se tornado um marco importante na investigação cardiovascular 
moderna.
Algumas das limitações das técnicas convencionais de  avaliação 
do endotélio (como a DMF e a administração de acetilcolina) 
são a variabilidade intra e entre pacientes, a influência de terapias 
concomitantes e a incapacidade de distinção entre alterações 
anatómicas ou funcionais. A utilização de mediadores moleculares, 
nomeadamente ICAM-1, VCAM-1, vWf e trombomodulina, reflete 
uma ativação patológica, contudo estes mediadores têm papeis 
ativos em muitos outros processos, sendo desta forma igualmente 
inviáveis.3

Considerando que os danos endoteliais serão o primeiro passo no 
processo aterogénico e o papel das CPE na integridade vascular, 
os tratamentos dirigidos a estas poderão revolucionar as terapias 
médicas, concentrando os esforços em fases cada vez mais precoces 
das patologias.3

Nos últimos cinco anos, têm sido desenvolvidos protocolos e 
produtos para terapias angiogénicas no tratamento de síndromes 
CV e, apesar das expectativas não terem sido correspondidas, os 
resultados de terapias empregues em pacientes com infarto do 
miocárdio e doença arterial periférica são positivos.4

Uma constelação de medicamentos com efeitos CV pleiotróficos, 
têm demonstrado eficácia em aumentar os números de CPE, 
através da sua mobilização e redução do processo de apoptose. 
Nomeadamente, os inibidores da hidroxi-metil-glutaril-coA 
(estatinas) e os inibidores da fosfodiesterase V (sildenafil) estimulam 
potentemente a sua mobilização e sobrevivência por mecanismos 
dependentes da eNOS.4 Contudo, o conhecimento detalhado dos 
mecanismo subjacentes a este benefícios é ainda limitado, sendo que 
do desenvolvimento do mesmo deverá resultar um direcionamento 
optimizado da terapia medicamentosa.

Métodos e Resultados
Foi efetuada uma revisão bibliográfica da literatura com base em 
ensaios clínicos e artigos de revisão. Foram utilizados os termos 
‘endothelial progenitor cell’ , ‘hypertension’ e respetivos sinónimos com 
auxílio da ferramenta MeSH na base de dados da PubMed. De 286 
artigos publicados nos últimos 10 anos referentes a humanos, foram 
selecionados 37 (18 referentes a ensaios clínicos e 19 a revisões 
bibliográficas), de acordo com a relevância clínica e a adequação ao 
tema. 

Mediadores e Reguladores das Células Progenitoras Endoteliais 
e o seu Papel na Hipertensão
O endotélio forma uma superfície multifuncional vulnerável ao 
stress oxidativo, com funções de regular a pressão, coagulação e 
fibrinólise sanguíneas, permeabilidade e inflamação vasculares e os 
processos de angiogénese e vasculogénese.6

Os principais vasodilatadores são o NO, as prostaciclinas, o 
monóxido de carbono (CO), o sulfeto de hidrogénio (H2S), os ácidos 
epoxieicosatrienóicos (EETs) e a adenosina, enquanto os principais 
vasoconstritores são a endotelina-1 (ET-1), a angiotensina II (Ang 
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II), o tromboxano A2 (TXA2), a prostaglandina H2 (PGH2) e as 
ROS.6

As CPE residem na medula óssea num nicho celular caracterizado 
por níveis baixos de oxigénio e altos em SDF-1 (stromal cell-derived 
factor-1) até serem ativadas por fatores como o HIF-1α (hypoxia- 
inducible factor-1α), o VEGF, a EPO (eritropoietina), o estrogénio e 
o CXCL12, aumentados pelos factores de risco CV.2 

Estes agentes atuam pela via de formação de NO e de MMP 
(metaloproteinases de matriz). A partir da sua formação, as 
CPE dirigem-se aos locais de ação seguindo um gradiente de 
concentração de citocinas libertadas por esses locais e aderem através 
de proteínas com a selectina-P, selectina-E, ICAM- 1 (intercellular 
adhesion molecule-1), PECAM-1 (platelet EC adhesion molecule-1) e 
determinadas integrinas.2

Os números de CPE apresentam variações temporais durante o dia, 
sendo mais elevados (cerca de 25%) à noite do que pela manhã. Esta 
variação acredita-se ser devida às alterações diárias de hormonas e 
do sistema nervoso.2

As CPE ativadas são uma grande fonte de NO e dos benefícios 
vasculares deste resultantes, mediando a formação de coágulos e 
inflamação vasculares e aumentando o relaxamento e distensibilidade 
dos vasos.2 Níveis reduzidos de NO associam-se a uma ação 
diminuída das CPE e níveis reduzidos de CPE associam-se a uma 
ação diminuída do NO, o que poderá representar o perpetuar de um 
ciclo viciante.
As células endoteliais comunicam diretamente com as células 
musculares lisas subjacentes através gap junctions mioendoteliais, 
propagando a hiperpolarização e reduzindo assim a contração 
vascular e a sua proliferação excessiva.6

As células endoteliais da microvasculatura cardíaca ajustam a 
contratilidade do miocárdio através de mediadores parácrinos como 
o NO, a ET-1 e os prostanóides. Consequentemente, a disfunção 
endotelial compromete o relaxamento vascular e as propriedades 
antitrombóticas e anti-inflamatórias endoteliais também a nível do 
miocárdio.6

A ACE (enzima conversora da Ang II) além converter a angiotensina 
I em angiotensina II, metaboliza, entre outras moléculas, a 
bradicinina, o Ac-SDKP e a angiotensina(1-7), demonstrando 
também efeitos pleiotrópicos através da regulação das MMP.9

Após a formação e reparação vasculares, ocorre um processo de 
maturação e fortalecimento da vasculatura, o remodelamento. O 
remodelamento vascular ocorre por ação das metaloproteinases 
de matriz em resposta a estímulos como stress oxidativo, 
inflamação excessiva, stress hemodinâmico, hormonas, e isquemia. 
Eventualmente, reduz o diâmetro do lúmen e aumenta a espessura 
vasculares, do que resulta o surgimento da HTA.10 

A regulação das MMP pode contrariar a redução do número de 
CPE resultante do excesso de ROS e alterações nos níveis de MMP, 
sendo que os inibidores da ACE demonstraram capacidade em 
restaurar os números de CPE e normalizar os níveis de MMP.9 
As MMP têm papel crucial neste remodelamento, modelando as 
funções e o comportamento das CPE e degradam componentes da 

matriz extracelular, regulando o recrutamento, migração e apoptose 
das CPE.10 

Contudo a regulação das MMP e dos seus efeitos nas CPE é 
bastante complexa. Apesar de níveis excessivos de MMP poderem 
causar danos vasculares, algumas MMP (como a MMP-9) são 
responsáveis pelo recrutamento de CPE e o seu comprometimento 
pelos inibidores da ACE pode diminuir a migração e recrutamento 
de CPE.9

Dada a importância das CPE na saúde vascular e o papel das MMP 
na sua regulação, fármacos com alvo nesta interação poderão ser 
promissores. Atualmente, apenas um fármaco inibidor das MMP 
foi aprovado para uso clínico, a doxiciclina, foi aprovado para uso 
clínico. Este reduzido número deve-se ao excessivamente largo 
espetro de ação dos inibidores sintetizados e à sobreposição de 
efeitos proteolíticos. As terapêuticas dirigidas e o desenvolvimento 
de inibidores das MMP mais seletivos poderão futuramente ser uma 
realidade na prática clínica.10

A bradicinina é uma hormona anti-hipertensora que induz a 
vasodilatação, sendo metabolizada pela ACE. A inibição do sistema 
renina-angiotensina aumenta os níveis de bradicinina, a qual causa 
uma dilatação vascular mediada pela libertação de NO produzido 
pelo endotélio.9 

Sabe-se que a bradicinina regula várias funções das CPE através 
dos seus recetores B2, ativando o VEGFR-2 e aumentando assim 
a atividade da eNOS. Os efeitos diretos da bradicinina nas CPE 
encontram-se ainda relativamente inexplorados.9

O péptido Ac-SDKP, N-acetil-Ser-Asp-Lys-Pro, apresenta 
propriedades anti-proliferativas, inibindo células estaminais 
hematopoiéticas, linfócitos, fibroblastos e macrófagos. Apesar destas 
propriedades, promove a angiogénese, a proliferação, migração e 
diferenciação das CPE.9

Modulando várias funções das CPE e sendo clivado pela ACE, da 
inibição desta resulta o aumento dos  níveis de Ac-SDKP e dos 
efeitos benéficos sobre as CPE. Se estes benefícios e aumento de 
CPE se verificam in vivo à semelhança dos resultdos promissores in 
vitro permanece uma questão por responder.9

Células endoteliais em senescência apresentam alterações funcionais 
importantes para o desenvolvimento da aterogénese. As alterações 
no DNA resultantes de determinados fatores de risco CV, através 
da formação de ROS, induzem a senescência celular. A ativação 
dos recetores AT1, induz também esta senescência, mediada pela 
ativação de ROS, da oxidase NADPH e diminuição da atividade das 
telomerases cromossómicas.9 
É possível estabelecer um paralelismo entre a progressão natural das 
doenças agudas para doenças crónicas e os efeitos da Ang II. A Ang 
II estimula a angiogénese e a proliferação das CPE, por mecanismos 
que envolvem sinalização por ROS em estágios iniciais das doenas. 
Contudo, exposição crónica a esta resulta na entrada celular em 
senescência.9

Os efeitos benéficos da supressão da Ang II prendem-se também 
com o aumento do péptido bioativo Ang-(1-7), que exerce efeitos 
frequentemente opostos aos da angiotensina.9 
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Este péptido é degradado pela ACE e quando esta é inibida os 
seus níveis aumentam, exercendo efeitos bioativos, que incluem um 
efeito inibitório sobre a ACE. Os mecanismo de ação do Ang-(1-7) 
poderá passar pela interação direta com os recetores AT1, tratando-
se de um ligando para os recetores acoplados à proteina G com 
efeitos antagonistas sob os recetores AT1. Este péptido apresenta 
efeitos anti-hipertensivos, anti-hipertróficos, anti-fibróticos e 
antitrombóticos no sistema CV.9

Para além da angiotensina, também a aldosterona tem demonstrado 
efeitos deletérios para as CPE em resultados de estudos pré-clínicos, 
diminuindo a quantidade de VEGFR-2 e aumentando a produção 
de ROS.9

Tem ainda sido especulada a importância do sistema local renina-
angiotensina no funcionamento das células progenitoras endoteliais. 
As CPE são afetadas pelos mecanismos do sistema que atuam a nível 
local, apresentando subtipos de recetores funcionais que podem ser 
modelados pela terapia farmacológica.9 

O sistema local afeta a sua migração e função angiogénica fulcrais 
na manutenção e reparação vascular, tratando-se de um sistema 
ainda essencialmente inexplorado.9

Resultados dos Ensaios Clínicos - Intervenções 
Farmacoterapêuticas
Em 2005 demonstrou-se uma correlação negativa entre os números 
de CPE e os fatores de riscos coronários classicamente descritos, 
incluindo a hipertensão arterial.11

A viabilidade, segurança, eficácia e outcomes clínicos imediatos da 
administração de CPE foram investigados num ensaio controlado 
aleatorizado com administração celular e os resultados publicados 
em 2007. A infusão intravenosa de CPE autólogas revelou ser 
viável e segura, apresentando benefícios sobre o exercício físico e 
parâmetros hemodinâmicos.12 Os mesmos autores, um ano mais 
tarde, apresentaram um estudo semelhante realizado em crianças 
apresentando os mesmos resultados e confirmando os benefícios 
clínicos sobre o exercício e os parâmetros hemodinâmicos da 
administração de CPE autólogas.13 

Para investigar os efeitos da terapia anti-hipertensora sobre o número 
de CPE em pacientes com hipertensão essencial foi realizado um 
estudo, publicado em 2007 com um antagonista dos recetores da 
angiotensina, telmisartana, um antagonista dos canais de cálcio, 
nisoldipina, ou uma combinação de ambos.14 Os grupos tratados 
com nisoldipina, apresentaram um aumento significativo de CPE 
CD133+/CD34+/CD146+.14 Não se encontrou correlação entre os 
números de CPE e a pressão sanguínea, sugerindo a existência de 
mecanismos protetores da vasculatura independentes da redução da 
pressão arterial.14

Em 2008, um estudo pretendeu avaliar os efeitos da nifedipina no 
número e função das CPE e investigar a relação entre a função 
endotelial e o número de CPE em pacientes com hipertensão.15 

A nifedipina aumentou a DMF, o número de células progenitoras 
CD34+/CD133+ e o número total de CPE e diminuiu a peroxidação 
lipídica, para além de exercer a esperada diminuição da pressão 

sanguínea.15 O tratamento com nifedipina foi também capaz 
de melhorar as funções das CPE de diferenciação, migração e 
resistência ao stress oxidativo endotelial e diminuir a apoptose 
celular em pacientes com hipertensão.15 

A nifedipina é um antagonista dos canais de cálcio, demonstrando 
benefícios terapêuticos para além do relaxamento vascular mediado 
pelo cálcio, como a preservação endotelial e a prevenção de 
aterosclerose em indivíduos hipertensos através da promoção do 
NO e supressão das ROS.15

Sabe-se que a libertação de EPC para a circulação é dependente do 
NO, o que é reforçado pelo facto de no estudo em causa a DMF se 
ter correlacionado positivamente com o aumento de CPE. Estudos 
prévios tinham já demonstrado o potencial da nifedipina em 
promover a mobilização das CPE e o potencial destas em refletir a 
função endotelial e a sua capacidade regenerativa.15

In vitro, a nifedipina promoveu ainda a diferenciação e proliferação 
de CPE derivadas de células mononucleares sanguíneas, as quais 
têm sido utilizadas para induzir angiogénese e reparação vascular, o 
que indica que os efeitos da nifedipina in vivo passam pela promoção 
e modulação da proliferação de CPE.15

Neste estudo, foi ainda descoberto que a nifedipina aumentou a 
resistência das CPE aos efeitos do H2O2, nomeadamente o stress 
oxidativo, a disfunção endotelial e a apoptose. Espécies reativas de 
oxigénio, como o H2O2 e o O2

- têm sido implicadas na disfunção 
endotelial verificada em indivíduos hipertensos, e os efeitos 
benéficos dos antagonistas do cálcio poderão passar pela atenuação 
de enzimas responsáveis pela sua formação, o que é apoiado pelos 
efeitos da nifedipina sob a oxidase NADPH.15

Em 2008, foi realizado um ensaio clínico em pacientes com pré-
hipertensão (PSS 120-139mmHg ou PSD 80-89mmHh) e 
hipertensão moderada (PSS 140-159mmHg ou PSD 90-99mmHg) 
não medicados, administrando-se oralmente um extrato hidrolisado 
de colagénio durante quatro semanas.16 A PSS foi reduzida em 
7.4mmHg às duas semanas e 11.8mmHg às quatro semanas. A 
PSD foi reduzida em 4.0mmHg às duas semanas e 4.1mmHg às 
quatro semanas. Estes efeitos ocorreram independentemente de 
alterações na frequência cardíaca e são atribuídos à redução em 
30% da atividade plasmática da renina e consequente redução na 
atividade da angiotensina.16 

O péptido identificado no hidrolisado, pudendo ser administrado 
oralmente, poderá representar um futuro inibidor terapêutico da 
renina, permitindo reduzir os efeitos secundários dos inibidores 
ACE, como a boca seca.16 Ao final das quatro semanas, verificou-
se ainda um aumento significativo do número de colónias de CPE, o 
qual se infere ter pelo menos contribuído para a redução da pressão 
arterial.16

Num estudo publicado em 2009, foi avaliado o efeito da 
administração de xuezhikang (extrato de colestina) ou de pravastatina 
(uma estatina) concomitantemente com terapia anti-hipertensora 
convencional sob as CPE circulantes. O número de CPE circulantes 
foi significativamente maior com a administração de xuezhikang 
e de pravastatina, melhorando ainda a capacidade proliferativa 
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e de adesão. Deve ser referido que os pacientes se encontravam 
controlados previamente à inclusão no estudo e que, como tal, uma 
vez mais se demonstram benefícios de terapias com alvo as CPE, 
independentemente das alterações imediatas na pressão sanguínea.17

Num estudo controlado, aleatorizado, duplamente cego, de 2010, 
foram medidos os números de subpopulações de CPE perante 
administração de um antagonista dos receptores da angiotensina II, 
telmisartan. 18 Registou-se um aumento do número de CPE (CD34+/
KDR+/CD45-, CD133+/KDR+/CD45- e CD14+/CD45+) e um 
aumento da DMF. Verificaram-se ainda benefícios cardiovasculares 
independentemente de reduções na pressão arterial.18

Para se avaliar o efeito da redução de peso na população de 
CPE CD34+/CD45- foi realizado um estudo, publicado em 
2011, recorrendo a uma dieta hipocalórica em combinação 
com suplementação oral de vitaminas, minerais, probióticos e 
gonadotropina coriónica humana (hCG). 19 
Como resultados foram apresentados não só uma perda significativa 
de tecido adiposo, peso corporal total e melhorias do perfil sanguíneo 
lipídico, mas também um aumento de 69% ± 50% do  número de 
células progenitoras. Concluiu-se assim que o número de CPE pode 
ser melhorado através da dieta e redução de peso corporal.19

Os resultados do estudo apoiam-se no conhecimento estabelecido de 
que a obesidade contribui para inflamação sistémica, stress oxidativo 
e alterações hemodinâmicas, contribuindo para lesões e disfunção 
endoteliais. Os números de CPE encontram-se diminuídos em 
pacientes obesos e as suas células apresentam alterações nos processos 
de adesão, migração, angiogénese e apoptose celulares, criando um 
estado de danos progressivos na vasculatura.19

Em 2010 foram avaliados os efeitos da administração de 
eritropoietina (EPO) no tratamento de regeneração das CPE em 
pacientes com síndrome cardiorenal (insuficiência cardíaca e renal).20 
Em estudos prévios, pacientes com infarto do miocárdio sofreram 
um aumento do número de células estaminais CD34+ como resposta 
a administração de uma dose elevada de EPO. O mesmo se verificou 
em pacientes com insuficiência renal.20

Apesar de o objetivo primário em demonstrar um aumento do 
número de CPE ter falhado neste estudo (possivelmente devido 
às reduzidas doses administradas), o estudo apresentou resultados 
relevantes. Pacientes com síndrome cardiorenal apresentam redução 
significativa dos níveis de CPE CD34+KDR+, apesar de apresentarem 
níveis aumentados de um agente mobilizador celular, o SDF-1α. 
Os níveis de NT-proBNP, ICAM-1, VCAM-1 e trombomodulina 
encontraram-se aumentados, indicativos de insuficiência cardíaca e 
disfunção endotelial.20

As condições CV e respetivos fatores de risco têm sido associados a 
uma redução do número e função das CPE, embora noutros estudos 
se verifique um aumento de CPE.20 

Na insuficiência cardíaca ligeira a moderada, o seu número tem-
se verificado estar aumentado, enquanto na insuficiência severa 
se encontra diminuído. Tais achados, sugerem uma resposta 
compensadora protetora em estágios iniciais que posteriormente 
sofre exaustão e supressão. O mesmo se verificou no estudo em 

causa, no qual os níveis aumentados de SDF-1α foram incapazes de 
ativar CPE, apontando para a exaustão das mesmas.20

A redução acentuada (68%) ao fim de um ano do número de CPE 
CD34+KDR+ nos pacientes não tratados com EPO não se verificou 
nos restantes grupos de células estaminais hematopoiéticas. Tal 
discrepância estará associada a uma vulnerabilidade particular das 
CPE ao comprometimento do NO verificado, o qual promove a sua 
mobilização.20

A disfunção endotelial e capacidade regenerativa endotelial 
comprometida têm um papel fulcral na patogénese das doenças 
cardiovasculares ateroscleróticas e as CPE constituem um sistema 
de reparação vascular endógeno que poderá contrariar a propagação 
deste tipo de doenças. Contudo, verifica-se com o estudo referido a 
particular vulnerabilidade das CPE, a qual requer o surgimento de 
terapias dirigidas.20

Com o objetivo de avaliar a relação entre os efeitos das terapias 
anti-hipertensoras e as CPE, realizou-se um estudo, publicado em 
2011, comparando a barnidipina (um antagonista do cálcio) com a 
hidroclorotiazida (um diurético tiazídico).21 Em ambos os grupos de 
tratamento, após seis meses, foram apresentadas melhorias na pressão 
sanguínea. Contudo, apenas o grupo tratado com um antagonista 
dos canais de cálcio apresentou um aumento significativo de CPE.21 
Considerando a que redução na pressão sanguínea foi idêntica 
entre os grupos, sugere-se que a relação entre o número de CPE 
e as alterações na pressão arterial ocorram a longo prazo, podendo 
as intervenções terapêuticas ser benéficas mesmo em estados pré-
hipertensos.
Pacientes não medicados recentemente diagnosticados com 
hipertensão moderada, apresentaram, num estudo de 2011, resposta 
ao tratamento com enalapril ou zofenopril (ambos inibidores da 
ACE). 22 Verificou-se uma correlação inversa entre o número de 
CPE e a espessura das túnicas íntima e média da artéria carótida ao 
longo do tempo e as concentrações plasmáticas de nitritio, nitrato 
e isoprostanos diminuíram durante o tratamento. Estes resultados 
sugerem mecanismos diferentes dos anteriormente referidos, 
resultantes no aumento de CPE.22

Apesar da existência bem estabelecida de efeitos protetores sob a 
diabetes mellitus por parte dos inibidores da ACE e dos bloqueadores 
dos recetores da angiotensina, informações respeitantes aos 
antagonistas dos canais de cálcio são mais escassas. Um antagonista 
dos canais de cálcio, azelnipina, tem demonstrado ser eficaz em 
reduzir a pressão arterial, exercer efeitos protetores sobre os órgãos, 
inibir a remodelação pós-infarto do miocárdio, proteção renal e 
retardamento da progressão aterosclerótica.23

Este efeitos passam por: inibição do tumor necrosis factor (TNF)- α e 
da expressão de interleucina (IL)-8, através do bloqueio da formação 
de ROS; redução da excreção urinária proteica, de 8-hidroxi-
desoxiguanosina e de liver-type fatty acid binding protein (L-FABP) e 
redução de produtos de glicação.23

Através de um estudo cruzado, prospetivo, aleatorizado, comparando 
dois antagonistas dos canais de cálcio, foram medidos os números de 
CPE e avaliada a função vascular por tonometria arterial peiférica. 
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No grupo com azelnipina, os números foram significativamente 
maiores em relação aos iniciais e em relação ao comparador ativo. 
23 
Dadas as reduções verificadas nos níveis de monocyte chemoattractant 
protein-1, IL-6, hsCRP, TNF-α, 8-epi-prostaglandina F2α e 
8-hidroxi-desoxiguanosina, é viável inferir que os resultados sejam 
atribuíveis a propriedades antiinflamatórias e à redução do stress 
oxidativo, dado o facto de os mediadores referidos se encontrarem 
aumentados perante fatores de risco CV e serem responsáveis por 
uma diminuição do número de CPE.23

Os resultados reforçam não só as vantagens da terapia medicamentosa 
no restaurar das CPE mas também elucidam alguns dos possíveis 
mediadores responsáveis pela sua diminuição.23

A capacidade da Ang II em comprometer o normal funcionamento 
das CPE in vivo e in vitro, bem como as suas implicações na 
regeneração vascular foram apresentadas num estudo de 2011.24 

A ativação do recetor tipo 1 da Ang II (AT1) promove a aterogénese 
e, assim, este recetor considera-se possuir um importante papel 
nos danos endoteliais e no desenvolvimento de aterosclerose em 
pacientes hipertensos, o que é suportado pelos resultados de ensaios 
clínicos com bloqueadores do sistema renina-angiotensina.24

Os efeitos da Ang II poderão ser exercidos não apenas nas células 
endoteliais das paredes vasculares, mas também nas CPE circulantes 
derivadas da medula óssea, responsáveis pela formação de vasos 
sanguíneos e regeneração endotelial.24

No estudo demonstrou-se que a Ang II consistentemente diminuía 
o número de CPE in vitro e in vivo, através da ativação do recetor 
AT1 mas não do AT2, realçando a importância da seletividade 
dos fármacos e das terapias dirigidas no momento de escolha da 
terapia. A Ang II comprometeu a formação de colónias celulares, a 
capacidade de migração, reparação endotelial e formação da túnica 
íntima.24

Os dados do estudo indicaram que a angiotensina II induz a 
formação de espécies reativas de oxigénio e promove o stress 
oxidativo, reduzindo o número de CPE. Tal efeito foi no estudo 
suscetível e bloqueado pela administração de antioxidantes.24

Os mecanismos responsáveis por tais ações da Ang II passam pela 
ativação da via de sinalização apoptótica ASK-1. A Ang II promove 
a fosforilação do ASK-1, da cinase c-Jun e do p38, diminui a 
expressão de Bcl-2 (anti-apoptótico) e aumenta a expressão de Bax 
(pró-apoptótico), resultando na apoptose celular. Para além destes 
efeitos, a angiotensina II promove o stress oxidativo induzindo a 
enzima oxidase NADPH.24

Como não foi possível, no estudo em causa, isolar com exatidão as 
EPC (devido à especificidade dos marcadores superficiais), outras 
células poderão ter beneficiado do bloqueio da Ang II com a 
administração de telmisartan.24

Num estudo piloto publicado em 2012, foi testada a hipótese de 
o carvedilol ser capaz de melhor a função endotelial em pacientes 
de hemodiálise, avaliada através do número de CPE e da dilatação 
mediada pelo fluxo. A hipótese baseou-se no conhecimento prévio 
dos efeitos do carvedilol em bloquear a endotelina-1 e em melhorar 

a função das células endoteliais.25 

Como resultado, verificou-se uma melhoria significativa da função 
vascular, resultante do aumento da vasodilatação mediada pelo 
fluxo e uma diminuição da pressão sistólica pós-hemodiálise, da 
pressão sistólica em ambulatório e da frequência de hipertensão 
intradialítica. Não se verificaram alterações no número de CPE, o 
que os autores sugerem dever-se às reduzidas doses de tratamento.25

Num estudo realizado em 2014, os pacientes receberam losartan 
ou triclorotiazida durante quatro semanas. O número de CPE foi 
significativamente inferior em pacientes hipertensos (comparado 
com pacientes normotensos) e significativamente proporcional às 
pressões sistólicas e diastólicas em todos os participantes. O losartan, 
bloqueador dos recetores da angiotensina, mostrou ser eficaz em 
aumentar o número de CPE.26

Em 2014, investigou-se a influência da administração do inibidor 
da cinase Rho, fasudil, no número e função das CPE tardias na 
circulação periférica.27  As CPE participam na formação de vasos 
sanguíneos embrionários e na neogénese de vasos sanguíneos 
durante a vida de um indivíduo, tendo sido em 2004 identificadas 
duas populações distintas de CPE (“early” e “late”). As CPE tardias 
participam diretamente na reparação vascular endotelial e neogénese 
vascular.27 Do tratamento com fasudil, resultou uma redução da 
pressão arterial e um aumento do número CPE tardias, capacidade 
de migração, adesão e proliferação.27

Para explicar os resultados deve-se considerar que o mau 
funcionamento das CPE resulta numa diminuição de substâncias 
vasodilatadoras e aumento de substâncias vasoconstritoras e 
uma secreção de fatores celulares como o fator de crescimento 
fibroblástico e o fator de crescimento plaquetário, que promovem 
também a hiperplasia e hipertrofia das células musculares lisas.27 
Sendo o fasudil um inibidor seletivo da via de sinalização da 
cinase Rho, bloqueia a atividade da mesma e inibe ainda múltiplas 
proteases, resultando na inibição da fosforilação na fase final da 
contração do músculo liso vascular. Como resultado as paredes 
vasculares permanecem dilatadas. Além disto, estudos recentes 
demonstraram também que o fasudil poderá inibir a síntese e 
secreção de endotelina-1 pelas células endoteliais e promover a 
síntese e secreção de NO.27

Perspetivas Futuras
O futuro das CPE passará muito para além da sua utilização como 
um biomarcador, indo com grande probabilidade passar a ocupar 
um lugar de destaque na terapia regenerativa celular. 
A terapia com CPE depara-se ainda com limitações, resultantes 
sobretudo da sua identificação e expansão, encontrando-se os 
esforços da investigação atualmente voltados para a identificação de 
um marcador exclusivo das mesmas e com o desvendar de todo um 
nicho celular responsável pela manutenção e correto funcionamento 
celular. Nomeadamente, do conhecimento acerca das células de 
suporte e dos mediadores químicos que intervém com as CPE irá, 
num futuro que se aguarda ser próximo, resultar a possibilidade da 
sua administração concomitante.
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O ultrapassar destas limitações irá também possibilitar a convergência 
dos estudos clínicos efetuados e aumentar a aceitabilidade da 
aplicação de CPE na prática clínica corrente. 
A administração de células progenitoras endoteliais biologicamente 
e geneticamente modificadas será certamente um marco futuro 
importante para a utilização viável das CPE clinicamente. 
Estudos prévios têm-se baseados e células endoteliais adultas, as 
quais apresentam potencial limitado. Os mais recentes, apresentam 
células estaminais com maior versatilidade e potencialidades, 
contudo, levantaram também uma constelação de questões relativas 
ao modo de atuação das CPE e às especificidades das mesmas, 
nomeadamente ao mecanismo de ação dos fármacos sob as mesmas 
e à heterogeneidade entre estas.
Os desafios futuros passarão pela definição dos mecanismos de ação 
das células a nível endotelial local, dos mecanismos mais eficazes de 
colheita, administração e manipulação das mesmas e dos cenários 
onde a sua utilização poderá ser viável.
Estas aplicações poderão passar pela sua utilização na reparação 
e manutenção vasculares e na endotelização de dispositivos 
implantáveis como stents e válvulas artificiais cardíacas.
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Resumo 
Objetivo: A hipertensão arterial é considerada um fator de risco major, independente para doença cardiovascular. Para além da descida 
da pressão arterial, a evidência atual, mostra que o perfil circadiano de cada indivíduo deve ser considerado no tratamento da hipertensão 
arterial. É assim objetivo deste trabalho rever a evidência disponível sobre a efetividade da administração dos anti- hipertensores ao 
deitar para melhor controlo da hipertensão arterial e consequentemente a diminuição da morbilidade e mortalidade.  
Fontes de dados: Base de dados Medline, National guideline Clearinghouse, Cochrane Library, DARE, Bandolier.
Métodos: Foi realizada uma pesquisa sistemática da literatura nos últimos cinco anos, em inglês, espanhol e português, utilizando os 
termos MeSH “Antihypertensive Agents” e “Chronotherapy”. Foi utilizada a escala Oxford center for evidence based medicine para 
classificar a qualidade dos estudos e atribuir a força da recomendação.  
Resultados: Dos 51 artigos encontrados, cinco cumpriam os critérios de inclusão definidos: quatro ensaios clínicos aleatoriazados e 
controlados (um com nível de evidência 2b e três com nível de evidência 1b) e um estudo de cohort (nível de evidência 2b). Todos os 
estudos evidenciam que a administração da terapêutica anti-hipertensora ao deitar é mais efetiva no controlo da pressão arterial do que 
quando administrada ao acordar. 
Conclusões: Esta revisão conclui que há evidência de que a administração da terapêutica anti-hipertensora é mais efetiva quando 
administrada ao deitar (Força de recomendação B). Esta estratégia revela-se promissora no melhor controlo da pressão arterial, sobretudo 
em doentes com hipertensão resistente e perfil não-dipper.

Abstract
Aim: The hypertension has been shown to be an independent predictor of cardiovascular events. In addition to improving the values of 
blood pressure, evidence shows that the circadian profile of each individual must be considered in the treatment of hypertension. Objective 
of this work is thus to review the available evidence on the effectiveness of the administration of antihypertensives at bedtime on better 
control of blood pressure and consequently the reduction of morbidity and mortality.
Date sources: Medline, National guideline Clearinghouse, Cochrane Library, DARE, Bandolier.
Methods: A systematic review of the literature in the last five years, in English, Spanish and Portuguese was performed using MeSH 
terms “antihypertensive agents” and “chronotherapy”. Oxford center for evidence based medicine was used to evaluate the quality of studies 
and assign the strength of recommendation.
Results: Of the 51 articles found, five met the inclusion criteria defined: four randomized and controlled trials (one with level of evidence 
2b and three with level of evidence 1b) and one cohort study (with level of evidence 2b). All studies show that administration of 
antihypertensive medications at bedtime is more effective in controlling blood pressure than when administered on awakening.
Conclusions: This review concluded that there is evidence that the administration of antihypertensive therapy is most effective when 
administered at bedtime (Strength of recommendation B). This strategy seems to be promising in better control of blood pressure, especially 
in patients with resistant hypertension and non-dipper profile.

Introdução 
A hipertensão arterial é considerada um fator de risco major, 
independente para doença cardiovascular. Atualmente, o diagnóstico 
e acompanhamento da hipertensão arterial é, na grande maioria das 
vezes, baseado em avaliações de pressão arterial no consultório. No 
entanto, estas avaliações pontuais são influenciáveis por diversos 
fatores, não representando com exatidão a pressão arterial basal do 
indivíduo. 1 

A variação circadiana da pressão arterial está bem descrita, 
caracterizando-se por uma descida noturna de cerca de 10 a 20% na 
pressão arterial sistólica e diastólica e por uma elevação moderada 
antes do despertar, culminando num pico ao despertar.2 Este fenómeno 
fisiológico tem sido relacionado com outcomes cardiovasculares 
adversos, como o enfarte agudo do miocárdio, o acidente vascular 
periférico e a morte súbita de causa cardíaca, que acompanham os 
padrões circadianos, verificando um pico de incidência pela manhã, 
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tipicamente entre as seis e as doze horas. 3 
A monitorização ambulatória da pressão arterial é um exame que 
permite a avaliação não-invasiva da pressão arterial durante as 24 
horas do dia, a intervalos curtos, no ambiente natural do indivíduo, 
e durante a execução das suas atividades habituais. De acordo com as 
variações ocorridas nas 24 horas podemos ter padrões considerados 
normais (perfil dipper) ou padrões considerados anormais, e 
frequentemente associados a pior prognóstico cardiovascular (perfil 
não dipper, extreme dipper e reverse dipper). Desta forma, este método 
reveste-se de importância fulcral, uma vez que medidas obtidas 
pela monitorização ambulatória da pressão arterial mostram-se 
mais preditivas do envolvimento de órgãos-alvo e das complicações 
cardiovasculares decorrentes da hipertensão ou hipotensão arterial 
do que as medidas da pressão arterial no consultório.4 
Desta forma, o controlo da pressão arterial deve considerar o ritmo 
circadiano de cada indivíduo e não apenas a descida da pressão 
arterial por si só.5 O conceito de cronoterapia tem sido introduzido 
no contexto do tratamento da hipertensão arterial, uma vez que tem 
sido demonstrado que a hora a que a medicação anti- hipertensora 
é administrada afeta o seu padrão circadiano, o seu pico hipertensor 
ao despertar, assim como a pressão arterial noturna. 6,7  
 Posto isto, é objetivo deste trabalho rever a evidência disponível 
sobre a efetividade da toma noturna da medicação anti- hipertensora 
para melhor controlo da hipertensão arterial e diminuição da 
morbilidade e mortalidade inerentes à HTA.

Métodos
Foi realizada uma pesquisa sistemática nas bases de dados TRIP 
Database, Cochrane Library, DARE, Bandolier, National Guideline 
Clearing House e Medline, de normas de orientação clínica, revisões 
sistemáticas, meta-análises e estudos originais, publicados nos 
últimos cinco anos, em inglês, espanhol e português, utilizando 
os termos MeSH antihypertensive agents e chronotherapy. 
Os critérios definidos para inclusão de artigos nesta revisão 
foram: a) População: doentes com diagnóstico de hipertensão 
arterial; b) Intervenção: administração noturna da terapêutica anti 
hipertensora; c) Comparação: administração matutina da terapêutica 
anti hipertensora; d) Resultado: diminuição da morbilidade e 

Níveis de Evidência (Oxford Center for Evidence-based Medicine) 

NE Significado 

1a Revisões sistemáticas (com homogeneidade) de ECA 

1b ECA individuais (com intervalo de confiança estreito) 

1c “Tudo ou nada” 

2a Revisões sistemáticas (com homogeneidade) de estudos cohort 

2b Estudos cohort individuais (incluindo ECA fraca qualidade) 

2c Pesquisa de «outcome»; estudos ecológicos 

3a Revisões sistemáticas (com homogeneidade) de estudos caso-

controlo

3b Estudos individuais de caso-controlo 

4 Série de casos (e estudos cohort e caso-controlo de fraca 

qualidade) 

5 Opinião de peritos sem comentário crítico explícito, ou baseada na 

fisiologia ou em pesquisa de fraca qualidade 

Legenda: NE – nível de evidência; ECA – ensaios clínicos aleatorizados

Tabela I: Níveis de Evidência. 

Forças de Recomendação (Oxford Center for Evidence-based Medicine) 

FR Significado

A Estudos consistentes de nível 1

B Estudos consistentes de nível 2 ou 3 ou extrapolações de estudos de nível 1

C Estudos de nível 4 ou extrapolações de estudos nível  2 ou 3

D Estudos de nível 5 ou estudos inconclusivos ou inconsistentes de qualquer nível

mortalidade. Artigos repetidos e discordância com o objetivo da 
revisão foram critérios de exclusão. 
Para avaliar a qualidade dos estudos e posterior atribuição do nível 
de evidência (NE) e forças de recomendação (FR) foi utilizada a 
escala Oxford center for evidence based medicine – Levels of evidence. 
Esta taxonomia subdivide a qualidade do estudo em cinco Níveis de 
Evidência (Tabela I) e a Força de Recomendação em quatro graus, 
como descrito na Tabela II.

Tabela II: Forças de Recomendação.

Legenda: FR – forças de recomendação
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Resultados
Da pesquisa inicial obtiveram-se 51 artigos. De 20 artigos relevantes, 
foram selecionados cinco, tendo sido excluídos os artigos em que se 
verificou discordância com o objetivo da revisão, aqueles que não 
cumpriam os critérios de inclusão e os artigos repetidos. 
Dos cinco artigos selecionados, encontraram-se quatro ensaios 
clínicos aleatorizados e controlados e um estudo de cohort, cujas 
características se resumem na Tabela III.
O ensaio clínico de Acelajado et al 3, que envolveu 38 participantes com 
hipertensão arterial grau 2, procurou determinar o efeito da hora da 
toma do nebivolol no controlo da pressão arterial. Toda a medicação 
anti-hipertensora foi suspensa durante uma a duas semanas antes 
da aleatorização em dois grupos: um grupo fez administração de 
nebivolol de 5 mg ao acordar (aumentado para 10mg, ao fim de 
uma semana) e outro grupo ao deitar, com administração do placebo 
ao deitar ou ao acordar, respetivamente. Ao fim de três semanas 
de terapêutica, a medicação foi suspensa até os doentes atingirem 
novamente a sua pressão arterial basal (com administração apenas 
do placebo de ao acordar e ao deitar) para novamente ser introduzida 
a terapêutica em períodos de forma cruzada entre os grupos durante 
duas semanas. Os resultados entre os dois grupos, relativamente à 
redução da pressão arterial basal, foram sobreponíveis. No entanto, 
a administração deste fármaco ao deitar, quando comparada com 
a administração ao acordar, revelou-se mais efetiva na redução da 
pressão arterial sistólica ao despertar (p=0,048).
 Almirall et al 5, no seu estudo de cohort, incluiram 39 doentes com 
hipertensão arterial resistente e perfil não dipper. A intervenção 
consistiu na avaliação da pressão arterial com base no monitorização 
ambulatória da pressão arterial de 24 horas no início e após seis 
semanas de seguimento. A medicação anti-hipertensora, com exceção 
dos diuréticos, foi alterada para a noite, em comparação com o grupo 
controlo, de caraterísticas clinicas semelhantes, que mantiveram a 
administração ao acordar. O primeiro grupo apresentou melhoria do 
controlo da pressão arterial (p <0.005) e 15% dos doentes alteraram 
o seu padrão para dipper.
Também o ensaio clínico realizado por Hermida et al 8, em 2011, 
com 661 participantes com doença renal crónica e hipertensão 
arterial, com base na monitorização ambulatória da pressão arterial 
de 48 horas, foram submetidos ao mesmo tipo de intervenção. Os 
doentes que passaram a fazer a administração do anti-hipertensor ao 
deitar apresentaram melhor controlo da pressão arterial (p<0.003) 
assim como apresentaram menos eventos cardiovasculares durante 
o período de estudo, comparativamente ao grupo que fez a 
administração da medicação ao acordar (p < 0.001). 
O segundo ensaio clínico incluído nesta revisão de Hermida et al 
9, acompanhou durante 5,4 anos, 448 doentes hipertensos, com 
diabetes mellitus tipo 2, avaliados com base na monitorização 
ambulatória da pressão arterial de 48 horas anualmente ou mais 
frequentemente, trimestralmente. Os autores verificaram que 
no grupo em que se verificou a toma de mais do que um anti-
hipertensor ao deitar, apresentou uma descida estatisticamente 
significativa do risco cardiovascular (ajustado para idade e sexo), 

quando comparada com o grupo que manteve todos os anti-
hipertensores ao acordar (p< 0.001). A diferença encontrada entre 
os dois grupos relativamente a eventos cardio-vasculares major 
(enfarte do miocárdio, acidente vascular cerebral e morte de causa 
cardíaca) também foi estatisticamente significativa (p=0.003). Este 
grupo apresentou ainda uma maior prevalência de controlo da 
pressão arterial (62.5 vs. 50.9%; p = 0.013). 
O último ensaio clínico incluído, também de Hermida et al10, 
que comparou a administração de ramipril ao acordar versus 
administração ao deitar, demonstrou resultados sobreponíveis aos 
estudos já enunciados anteriormente, no que respeita à melhoria 
do controlo da pressão arterial (p= 0.019) no grupo que em que se 
verificou mudança de horário da administração de ramipril para o 
período da noite.

Conclusões
Considera-se, assim, que existe evidência de maior efetividade na 
administração medicação anti- hipertensora ao deitar para o controlo 
da pressão arterial, que deriva dos três ensaios clínicos com nível de 
evidência 1b, de um ensaio clínico e de um estudo de cohort com 
nível de evidência 2b, uma vez que estes dois últimos apresentaram 
amostras pequenas, períodos de seguimento curtos, aleatorização 
dos grupos pouco precisa e avaliação da pressão arterial apenas em 
momentos pontuais. Por este motivo, foi atribuída uma força de 
recomendação B. 
Contudo, há que ter em consideração a existência de algumas 
limitações, pois os estudos incluídos nesta revisão são, na grande 
maioria, elaborados pelas mesmas equipas de investigadores, em 
doentes com características muito heterogéneas, com critérios 
de diagnóstico variáveis entre os diferentes grupos e com classes 
farmacológicas igualmente distintas.  
Apesar de ser já reconhecida a importância da administração dos 
anti- hipertensores ao deitar nos doentes com perfil não-dipper, as 
atuais normas de orientação clínica não consideram o conceito de 
cronoterapia na instituição da terapêutica anti- hipertensora.11,12

A pressão arterial noturna representa a pressão basal e por isso é 
representativa do verdadeiro status de pressão arterial de cada 
indivíduo. O padrão não-dipper está associado ao aumento de eventos 
cardiovasculares e parece poder ser melhorado com a introdução 
de anti- hipertensores ao deitar. A par de um melhor controlo da 
doença, a maioria dos estudos incidem apenas em doentes não-
dipper diagnosticados através da monitorização ambulatória da 
pressão arterial, cujo método não se encontra disponível em larga 
escala, sendo um método caro e não comparticipado. Este é o único 
método disponível capaz de definir o tipo de padrão circadiano de 
cada individuo, cuja identificação, entre outros benefícios, permite 
identificar o período em que a administração da terapêutica anti- 
hipertensora parece ser mais efetiva.
Esta revisão conclui que há evidência de que a administração da 
terapêutica anti- hipertensora é mais efetiva ao deitar (força de 
recomendação B). Esta estratégia cronotrópica revela-se promissora 
no melhor controlo da pressão arterial, sobretudo em doentes com 
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Autor/ Ano Estudo/População Objetivo Intervenção Resultados NE

Acelajado et al
20123

ECA 
n= 38 
(46% mulheres, 54% 
homens; idade 51.7±
11.6 anos)
HTA grau 2 (sem outras 
co-morbilidades)

Determinar o efeito da 
hora da toma do nebivolol 
no controlo da PA, 
particularmente no 
habitual aumento da PA 
sistólica ao despertar e na 
PA noturna 

2 Grupos:
Nebivolol manhã e placebo 
noite
versus 
Nebivolol noite e placebo 
manhã
MAPA 24h
Follow up: 3 semanas

Resultados entre os dois grupos 
sobreponíveis (PA durante o dia, 
noite e 24h) 
Toma à noite teve maior 
diminuição na PA sistólica ao 
despertar (p=0.048)

2b

Almirall et al
20125

Estudo cohort prospetivo
n = 39 
(59% mulheres, 41% 
homens; idade 65.7 ± 8.4 
anos)
HTA resistente e perfil 
não-dipper

Avaliar o efeito do ajuste 
cronotrópico no controlo 
da PA e no ritmo circadiano 
da PA 

Mudança da toma do anti-
hipertensor do período da 
manhã para a noite
MAPA 24h
Follow up: 6 semanas

Grupo com toma do anti-
hipertensor ao deitar apresentou 
melhor controlo de PA (p< 0.05)
15% dos doentes reverteram do 
perfil não-dipper para dipper

2b

Hermida et al
20118

ECA
n = 661 
(265 mulheres, 396 
homens; idade 59.2±
13.5 anos)
HTA resistente e DRC

Verificar se a 
administração do anti-
hipetensor ao deitar é mais 
efetivo no controlo da PA, 
do que administrar todos 
os anti-hipertensores ao 
acordar

2 Grupos:
339 ao deitar vs
332 ao levantar
MAPA 48h
Follow-up: 5.4 anos

Menos ECV no grupo que fez 
anti- hipertensor ao deitar (p< 
0.001)
Diminuição PA noturna no grupo 
que fez anti- hipertensor ao 
deitar
(p< 0.003)

1b

Hermida et al
20119

ECA
n= 448 
(193 mulheres, 255 
homens; idade 62.5±
10.8 anos)
Diabéticos e HTA

Verificar se a 
administração dos anti-
hipertensores ao deitar é 
mais efetivo no controlo da 
PA, do que administrar 
todos os anti-hipertensores 
ao acordar

Mudança da toma do anti-
hipertensor do período da 
manhã para o período da 
noite
Follow-up : 5.4 anos

Diminuição RCV
(p< 0.001)
Melhor perfil tensional durante a 
noite e melhor controlo de PA 
em ambulatório. (p< 0,05)

1b

Hermida et al
200910

ECA
n= 115
(52 homens e 63 
mulheres; idade 46.7 ±
11.2 anos)
HIPERTENSÃO ARTERIAL 
Essencial

Comparar a efetividade do 
Ramipril no controlo da PA, 
quando administrado em 
monoterapia ao deitar e ao 
acordar

2 Grupos:
Ramipril de manhã
versus
Ramipril à noite
MAPA 48h
Follow-up: 6 semanas

Melhor controlo de PA em 
ambulatório no grupo que fez 
administração de Ramipril à noite
(p= 0.019)

1b

Legenda: DRC – doença renal crónica; ECA – ensaio clínico aleatorizado; ECV- eventos cardiovasculares; HTA – hipertensão arterial; MAPA- monitorização 
ambulatória da pressão arterial; PA – pressão arterial; RCV – risco cardiovascular; 

Tabela III: Ensaios clínicos e estudo de cohort.

hipertensão resistente e perfil não-dipper. 
No futuro serão necessários novos estudos, multicêntricos, com 
maior tamanho amostral e follow-up mais longo, com uniformização 
de critérios de diagnóstico, de posologia e de duração da terapêutica, 
assim como mais estudos comparativos entre doentes com 
diferentes perfis de dipping, que procurem o eventual benefício da 
administração dos anti- hipertensores ao deitar, independentemente 
do perfil circadiano individual. 
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ID 85
VARIAÇÃO GENÉTICA E BIOQUÍMICA DO ENZIMA CONVERSOR 
DA ANGIOTENSINA NA HIPERTENSÃO ARTERIAL ASSOCIADA À 
MASSA ÓSSEA REDUZIDA

Armindo Ribeiro (1), Joana Ferreira (2), Cristina Monteiro (3), Ana Paula 
Barbosa (4), Maria Jose Laires (3), Manuel Bicho (2), Mario Rui Mascarenhas (4)
1-Serviço de Medicina Interna, Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano; 
2-Instituto de Investigação Científica Bento Rocha Cabral; ISAMB, Laboratorio 
de Genetica FML; 3- CIPER, FMH-UL; 4- Clínica de Endocrinologia, Diabetes 
e Metabolismo de Lisboa, Lda.;Serv Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, 
H.S.Maria-CHLN

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 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.

ID 225
CONTROLO TENSIONAL E UTILIZAÇÃO DE ANTIHIPERTENSORES 
NUMA POPULAÇÃO HIPERTENSA

Carla Silva (1), Mariana Cambão (1), Ângela Costa (2), Tiago Veloso (3), Ana 
Esperança (4)
1-USF Ramalde; 2-USF Aldoar, 3-USF Garcia de Horta, 4-USF Nova Via

Introdução: A hipertensão arterial (HTA) é um problema de saúde prevalente. O 
estudo PHYSA estimou uma prevalência de HTA em Portugal continental de 42,2%, 
no entanto, revelou que apenas 28,6% dos hipertensos tratados estavam controlados. 
Objectivo: Caracterizar uma população de hipertensos relativamente ao controlo 
tensional e uso de antihipertensores. 
Métodos: Estudo observacional, transversal e retrospectivo, realizado numa 
população hipertensa (n=4436) de 2 unidades de saúde dos Cuidados de Saúde 
Primários de uma região urbana. A amostra foi calculada a partir do número total de 
utentes com o diagnóstico de HTA. 
Resultados: s resultados preliminares, incluem hipertensos com idade média de 72 
± 13,6 anos. A média da Pressão Arterial Sistólica (PAS) é de 136,7 ± 12.8 mmHg 

e da Diastólica (PAD) 78 ± 7.7 mmHg. O género feminino tem uma PAS média 
de 135.7 ± 12.5 e PAD de 77.9 ± 7,8 mmHg, e o masculino uma PAS média de 
138.0 ± 13.3 mmHg e PAD média de 78.2 ± 7,5 mmHg. Tendo em conta o número 
de antihipertensores usados, dos hipertensos medicados (n=144), 34% estavam sob 
1 antihipertensor, 48% sob 2, e 16% e 2% sob 3 ou 4 fármacos. Para os restantes 
hipertensos (34) não havia indicação de estarem sob terapêutica antihipertensora. 
O grupo de doentes com apenas 1 fármaco mostrou uma média de PAS mais baixa. 
Os fármacos mais prevalentes foram os diuréticos (63%), seguidos pelos ARAll 
(56%), IECAs (43%), BB (32%) e, por fim, ACC (25%). A média de PAS mais baixa 
verificou-se no grupo onde existia um antagonista do SRA. 
Conclusões: Nesta fase preliminar, 69% dos utentes estão controlados. É evidente 
um aumento da prevalência de HTA com a idade, sobretudo à custa da PAS isolada. 
Foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre controlo tensional e anos 
de HTA (p=0,05), uma relação entre diminuição da PAD e a idade (p=0,000) e uma 
associação entre PAS e número de fármacos (p=0,000). Verificou-se uma tendência 
para o melhor controlo tensional no género feminino.

ID 231
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS REGISTOS DA VIGILÂNCIA DO 
HIPERTENSO

Brigite Margarete de Jesus Ferreira, Ana Margarida Lopes Soares
USF Serra da Lousã

Introdução: A hipertensão arterial é o maior problema de saúde pública em Portugal. 
Importa tomar medidas para diminuir as suas sequelas, otimizar o diagnóstico e a 
terapêutica. A redução da morbimortalidade do hipertenso representaria enormes 
ganhos em saúde. 
Objetivo: Inferir a qualidade técnico-científica da vigilância do hipertenso, detetar 
erros e introduzir medidas corretoras. 
Métodos: Dimensão estudada: qualidade técnico-científica dos registos. Universo: 
hipertensos de uma Unidade de Saúde Familiar em 2012. Amostra representativa. 
Tipo de avaliação: retrospetiva e interna. Fonte de dados: processo clínico. 
Avaliadores: médicos. Critérios: 1-Número de consultas por ano. 2-Clínica, registo 
de hábitos/exame físico [tabagismo e alcoolismo; IMC; índice cintura/anca (ICA); 
auscultação cardiopulmonar (ACP); membros inferiores (MI); tensão arterial (TA)]. 
3-Resultados de exames complementares (ECD) [Eletrocardiograma (ECG); 
glicémia; creatininémia; ionograma; ficha lipídica; microalbuminúria das 24h]. 
4-Terapêutica [farmacológica e não farmacológica]. 
Resultados: Universo (n=1275); Amostra aleatorizada representativa (n=294). 
Excluídos 18: 10 transferidos, 5 vigilâncias suspensas, 3 óbitos. Analisados 276. 
Média das TA: 143,8/80,4 mmHg; IMC médio 29,3 kg/m2. 1-Consultas: 88,4% 
tiveram ≥2; 6,5% teve 1. 2-Clínica [hábitos 47,6%; IMC 99%; ICA 85,9%; 90,2% 
com ≥2 avaliações de TA, 8,3% tinha 1; ACP 43,8%; exame MI 54%]. 3-ECD: 
ECG 80%; glicémia 68% (os diabéticos tinham por vezes só hemoglobina glicada); 
creatinina 88,2%; ionograma 78,3%; ficha lipídica 90,6%; microalbuminuria 83,7%. 
4-Tratamento: terapêutica não farmacológica 73,9%; terapêutica farmacológica 
93,8%. 
Conclusões: Apenas 10% dos hipertensos preenchiam 100% dos critérios. Os 
critérios individualmente mostram percentagens de conformidade elevadas mas 
apenas 38,4% dos hipertensos tinham TA<140/90mmHg. A discussão e aplicação 
de medidas poderão melhorar a vigilância e diminuição de sequelas. A reavaliar em 
2015.

ID 237
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA PRESCRIÇÃO DE ANTI-
HIPERTENSORES - A REALIDADE DE UMA USF

Ângela Rita dos Santos Teixeira
USF Infante D. Henrique (ACeS Dão Lafões)
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Introdução: As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte nos países 
desenvolvidos. A hipertensão arterial (HTA) enquanto seu principal fator de risco 
deve ser controlada de forma adequada. De acordo com as guidelines da Sociedade 
Europeia de Hipertensão/Sociedade Europeia de Cardiologia (ESH/ESC) a 
associação de Inibidores da Enzima de Conversão da Angiotensina (IECA) e de 
Antagonista dos Recetores da Angiotensina (ARA) deve ser evitada em detrimento 
de outras associações mais benéficas. 
Objectivos: Avaliar e garantir a qualidade do uso de anti-hipertensores.
Metodologia: Estudo transversal e retrospetivo População: utentes da Unidade 
de Saúde Familiar (USF), hipertensos, vigiados em consulta de HTA Critérios de 
inclusão: utentes hipertensos, inscritos na USF em estudo, vigiados em programa 
de HTA e com prescrição de anti-hipertensores entre outubro de 2013 e Outubro 
de 2014. Fonte de dados: processo clínico informático. Tipo de avaliação: interna 
e retrospetiva, base institucional. Tratamento de dados: Excel®2011. Método de 
avaliação: critérios explícitos normativos (Guidelines da ESH/ESC) Horizonte 
temporal: Janeiro 2014 recolha dos dados relativos ao ano de 2013, Reavaliação 
– Outubro 2014 Tipo de intervenção: adesão/educacional - apresentação dos 
resultados nas USF em Março 2014, com divulgação das guidelines da ESH/ESC 
aos profissionais de saúde. 
Resultados: 1º Ciclo - Dos 1489 hipertensos identificados, 1431 (96,1%) preenchiam 
os critérios de inclusão. Destes, 89,5% faziam terapêutica anti-hipertensora. 
Verificou-se que 8,1% dos doentes estavam medicados simultaneamente com IECA 
e ARA. 2º Ciclo – 4,2% encontravam-se medicados simultaneamente com IECA e 
ARA. Verificou-se uma taxa de melhoria de 55,8%. 
Discussão: Os Cuidados de Saúde Primários desempenham uma papel crucial na 
abordagem e tratamento da HTA. Torna-se fundamental o constante estimulo pela 
atualização nesta área e pela melhoria da qualidade dos serviços prestados ao utente.
 

ID 236
OBESIDADE E HIPERTENSÃO EM IDADE PEDIÁTRICA: A 
REALIDADE DE UMA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR

Ângela Rita dos Santos Teixeira
USF Infante D. Henrique (ACeS Dão Lafões)

Introdução: Os Cuidados de Saúde primários estão em posição privilegiada para 
detetar fatores de risco e intervir neles precocemente. A obesidade e a hipertensão 
arterial (HTA) em idade pediátrica têm vindo a aumentar, no entanto há poucos 
estudos que avaliem estes fatores de acordo com as curvas da Organização Mundial 
de Saúde, adotadas pelo novo Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil (PNSIJ) 
Objectivos: Determinar a prevalência de excesso de peso, obesidade, pré-hipertensão 
e HTA nos utentes em idade pediátrica; estudar a correlação entre os valores de 
índice de massa corporal (IMC) e tensão arterial (TA). 
Metodologia: Estudo transversal, retrospetivo, observacional e analítico População: 
utentes da USF com idade entre os 3 e os 17 anos Critérios de inclusão: utentes 
dos 3 aos 17 anos, inscritos na USF em estudo, vigiados em programa de Saúde 
Infantil e com registo de peso, altura e pressão arterial medidos entre outubro/2013 
e outubro/2014 Critérios de exclusão: patologias ou medicação que interfira com 
as variáveis em estudo. Variáveis: idade, IMC, TA Fonte de dados: processo clínico 
informático. Foram usadas as curvas de percentil e critérios de diagnóstico presentes 
no novo PNSIJ. Recolha e tratamento de dados (MedicineOne®, Excel®2011 e 
SPSS®19.0): Out-Nov/2014 
Resultados: Dos 2952 utentes identificados, 799 (27,1%) preenchiam os critérios de 
inclusão. Nestes, a prevalência de excesso de peso foi de 15,9%, de obesidade 13,4%, 
de pre-hipertensão 7,8% e de HTA 1,8 %. Não se verificou correlação entre os valores 
de IMC e os de TA. 
Discussão: Os resultados obtidos vão ao encontro dos observados noutros estudos. 
Dada a prevalência crescente e as consequências para o futuro da criança e adolescente, 
a obesidade e HTA necessitam de uma intervenção urgente. A prevenção destes 
fatores de risco é essencial e para isso é fundamental a promoção de uma nutrição 
equilibrada, redução do sedentarismo e a prática regular de exercício físico.

ID 181
ESTRATIFICAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR EM DOENTES 
HIPERTENSOS NUM ESTUDO DE COHORT POPULACIONAL
Liliana Oliveira (1), Rui Fernandes (1), Ana Novo (1), Helena Sarmento (1), Pedro 
Oliveira (2), Pedro Guimarães Cunha (1), Jorge Cotter (1)
1-Centro para a Investigação e Tratamento da Hipertensão Arterial e Risco 
Cardiovascular Global. Serviço de Medicina Interna, Hospital de Guimarães. 
Centro Hospitalar do Alto Ave; 2-Instituto de Ciências Biomédicas de Abel 
Salazar, Porto - Departamento de Estudo de Populações

A estratificação do risco cardiovascular (RCV) nos pacientes hipertensos é uma 
ferramenta fundamental na estruturação da estratégia terapêutica a implementar. Este 
trabalho tem como objetivo avaliar a prevalência de pacientes hipertensos com RCV 
alto/muito alto num estudo de cohort populacional. 
A análise baseia-se num estudo prospetivo realizado numa amostra aleatória e 
representativa de 2513 habitantes de 2 cidades adjacentes do norte de Portugal. Foi 
realizada a avaliação do RCV através de dados anamnésicos, clínicos, analíticos e 
eletrocardiográficos. Foram encontrados 888 hipertensos na amostra global (35,3%); 
439 (49,4%) do sexo masculino, com idade média de 63±14 anos. 
Nesta amostra de hipertensos, 81% (719) dos sujeitos têm excesso de peso/obesidade 
e 805 (90,7%) têm dislipidemia. Identificaram-se 37 sujeitos (4,2%) com valores 
sustentados de pressão arterial≥180/110mmHg, 61 (6,9%) com doença renal crónica, 
135 (16,8%) com microalbuminúria, 209 (23,5%) diabéticos e 137 (15,4%) indivíduos 
que já tiveram, pelo menos, uma manifestação de doença cardiovascular. 
Dos 846 sujeitos hipertensos com mais de 35 anos, 77 (9,1%) apresentam critérios 
eletrocardiográficos de hipertrofia ventricular esquerda considerando os índices de 
Sokolow e de Cornell voltagem concomitantemente. Dos 594 hipertensos com mais 
de 60 anos, 453 (76,3%) têm pressão de pulso≥60mmHg. Segundo as normas das 
Sociedades Europeias de Hipertensão e Cardiologia para a estratificação do RCV 
total 60,4% (536) dos hipertensos têm RCV alto/muito alto. 
O valor da prevalência de RCV alto/muito alto nesta amostra é significativamente 
elevado reforçando a importância da intensificação terapêutica nestes pacientes.

ID 182
ALTERAÇÕES ELETROCARDIOGRÁFICAS NUM ESTUDO DE 
COHORT POPULACIONAL

Rui Fernandes (1), Liliana Oliveira (1), Ana Novo (1), Helena Sarmento (1), 
Pedro Oliveira (2),  Pedro Guimarães Cunha (1), Jorge Cotter (1)
1-Centro para a Investigação e Tratamento da Hipertensão Arterial e Risco 
Cardiovascular Global. Serviço de Medicina Interna, Hospital de Guimarães. 
Centro Hospitalar do Alto Ave; 2-Instituto de Ciências Biomédicas de Abel 
Salazar, Porto - Departamento de Estudo de Populações

Numa amostra aleatória e representativa de sujeitos residentes em duas cidades 
adjacentes do norte de Portugal, foi avaliado o risco cardiovascular, incluindo a 
realização de um electrocardiograma de 12 derivações, em repouso. 
Os objetivos deste estudo são os de descrever e determinar a prevalência de alterações 
eletrocardiográficas bem como as suas co-morbilidades. Da cohort inicial, 2513 
sujeitos tinham um ECG registado; 44,8% eram do sexo masculino; com idade média 
de 47 anos, índice de massa corporal médio de 26,6Kg/m2 e perímetro abdominal 
médio de 93,7cm. A prevalência de hipertensão arterial era de 35,3%, a de diabetes 
de 10,5% e a de dislipidemia de 75,1%. Em 2443 indivíduos (97,2%) detectou-se 
ritmo sinusal, em 61(2,4%) fibrilhação auricular (FA), em 5(0,2%) flutter auricular e 
2(0,1%) são portadores de pacemaker. 
Dos 1587 sujeitos com mais de 35 anos, 126 (7,9%) apresentam critérios 
eletrocardiográficos de hipertrofia ventricular esquerda (HVE) considerando 
ambos os índices de Sokolow e de Cornell voltagem. Documentaram-se 130 casos 
(5,2%) de bloqueio aurículo ventricular de 1º grau, 37 (1,5%) e 68(2,7%) bloqueios 
completos de ramo esquerdo (BCRE) e ramo direito respetivamente. Identificaram-
se 141 casos (5,6%) com alterações da repolarização sugestivas de sobrecarga/
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isquémia, 40 (1,6%) com sinais de enfarte do miocárdio antigo e 269 (10,7%) com 
anomalia auricular esquerda. A prevalência de FA foi significativamente superior nos 
pacientes hipertensos (5,5%) (X2=55,3, p<0,05). A prevalência global de FA (2,4%) 
é sobreponível aos valores do estudo de Framingham (2,1%) e do FAMA (2,5%). A 
prevalência de HVE (7,9%) é quase o dobro da encontrada no estudo Hermex (4%). 
Logo, 2,6% da população apresenta FA/Flutter e 12,7% dos indivíduos apresentam 
HVE ou BCRE ou Cicatriz de Enfarte antigo ou sinais de Sobrecarga/isquémia, 
aumentando assim o risco de existência de cardiopatia estrutural tendo em conta a 
sensibilidade do ECG para detecção destas anomalias.

ID 193
THE HAPTOGLOBIN GENETIC POLYMORPHISM SUSCEPTIBILITY 
AND NATURAL HISTORY OF CHRONIC KIDNEY DISEASE

Andreia Matos (1), Alda Pereira da Silva (2), Teresa Oliveira (2), Ana Carolina 
Casinhas (2), Conceição Afonso (2), Henrique Luz Rodrigues (3), Fernando 
Neves (4), Edgar Almeida (5), Manuel Bicho (1)
1-Genetics Laboratory and Environmental Institute of Health; Institute for 
Scientific Research Bento da Rocha Cabral, Lisbon; 2-Genetics Laboratory and 
Environmental Institute of Health; 3-Nephrology Department-CHLN Lisbon 
Academic Center; 4-Ribadial- Dialysis Clinic of Santarém; 5-Nephrology 
Department, Beatriz Ângelo Hospital, Lisbon

Objectives: To study the possible role of Haptoglobin (Hp) genetic polymorphism 
in the progression of chronic kidney disease (CKD). 
Material and Methods: A sample of 433 subjects was studied being 64.7% (n=280) 
women, mean age of 57.32±16.43(± SD) years old. The sub-samples consisted of 
173 control subjects, 110 with mild / moderate renal impairment and 150 with 
severe / endstage kidney failure. Most were hypertensive (HBP) (80.3%). The body 
mass index (BMI) of subjects ranged from 13.43 - 44.43 (mean ± SD: 26.36±4.72). 
Hp phenotypes were determined by polyacrylamide gel electrophoresis. Statistical 
analyses were Chi-square and linear regression. 
Results: Hypertension was associated with moderate (N = 107; 33.3%) and severe 
/ endstage (N = 150; 46.7%) kidney failure, p<0.001. Considering the distribution 
of Hp, there was an increased frequency of 2.2 Hp genotype associated with the 
severity of kidney failure (p = 0.043, linear-by-linear association). Considering 
only the genotype of Hp 2.2, we verify a higher frequency of this genotype in renal 
failure compared to controls, which is greater the greater the degree of kidney 
failure (p <0.001). Hp genotype distribution did not vary with the degree of obesity 
(p=0.848,NS). 
Conclusions: The haptoglobin genotype, may contribute to kidney failure 
progression, besides hypertension, being Hp 2.2 phenotype subjects a more 
predisposed to evolution of advanced CKD stages.

ID 233
ESTUDO DE HIPOCALIÉMIA EM DOENTE COM HIPERTENSÃO 
ARTERIAL GRAVE

Nuno Gaibino, Miguel Bigotte Vieira, Ana Gomes, Anabela Oliveira
CHLN – HSM

Objectivos: Apresentar caso clínico paradigmático de investigação etiológica de 
hipertensão arterial (HTA) secundária. 
Métodos: Sexo masculino, 38 anos, raça negra, autónomo. Antecedentes pessoais 
de hipertensão arterial, Dismorfofobia. Internado por HTA grave e hipocaliémia 
(2,9mEq/dL), com creatinina elevada (1,35mg/dL). No exame objectivo destacava-
se TA 237/147mmHg e hiperémia conjuntival bilateral, fenótipo inespecífico. 
Resultado: Radiografia tórax revelou ICT no limite superior do normal. 
Electrocardiograma revelou hipertrofia ventricular esquerda por critérios de voltagem, 
inversão da onda T em V5 e V6. Ecocardiograma revelou hipertrofia ventricular 
esquerda. Doseamento de albumina de 24 horas revelou microalbuminúria (104.0 

mg/24h [<30]). Fundoscopia realizada revelou ausência de alterações. Monitorização 
ambulatória da pressão arterial revelou padrão dipper. Ecografia abdominal e renal 
bem como TAC abdomino-pélvica não revelaram alterações. Avaliaçao laboratorial 
com cortisol sérico elevado (31.6µg/dL [4.3-23]) sem supressão da hormona 
adrenocorticotrófica (32,9pg/mL [0-46]) e cortisolúria das 24h aumentada (442 
ug/24h [55.5-286]). Sem hiper ou hipofunção dos restantes eixos hipofisários, ácido 
vanilmandélico, metanefrinas e normetanefrinas urinárias, renina e aldosterona 
normais. Teste de supressão nocturna com 1mg de dexametasona sem supressão do 
cortisol sérico (7.9 ug/dL). Prova de supressão com altas doses de dexametasona 
(2 mg 6/6h durante 48h) com supressão do cortisol sérico (0.9 µg/dL) e urinário 
(18ug/24h), sugestiva de Doença de Cushing. RM-CE revelou presença de nódulo 
com 2 mm de diâmetro adjacente à vertente lateral direita da base da haste hipofisária, 
sugestivo de tecido de neurohipófise ectópica. 
Conclusões: A detecção desta etiologia secundária de HTA permitirá a cirurgia 
transesfenoidal para ressecção nodular com consequente provável melhoria do perfil 
tensional bem como do prognóstico vital e funcional do doente.

ID 241
AVALIAÇÃO DA TOLERÂNCIA E DA EFICÁCIA POR MAPA DE 24 
HORAS DE DOIS REGIMES HORÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO DOS 
MESMOS ANTI-HIPERTENSORES

Ana Correia de Oliveira (1), Paulo Pessanha (2), Manuel Viana (2), Ana Iva 
Santos (3), Susana Bertoquini (4), Jorge Polónia (5)
1-USF S. João do Porto – ACeS Porto Ocidental; 2-USF S. João do Porto – ACeS 
Porto Ocidental e Faculdade de Medicina da Universidade do Porto; 3-UCSP 
Avintes; 4-Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade 
do Porto; 5-Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e Hospital Pedro 
Hispano

Introdução: A monitorização ambulatória da pressão arterial (MAPA) é um 
método não invasivo de obtenção de registo da pressão arterial ao longo do dia. A 
sua utilidade clínica é abrangente permitindo avaliar o ritmo circadiano da pressão 
arterial e identificar variações da mesma que permitam explicar sintomas referidos 
pelo doente. Acresce o facto do valor da PA na MAPA se correlacionar melhor com 
lesões de órgão alvo. Alguns autores tem defendido que a administração nocturna de 
antihipertensores v administração matinal poderia permitir um melhor controlo da 
pressão arterial de 24h e uma maior redução do risco cardiovascular. Contudo esta tese 
não é corroborada por outros não sendo defendida nas mais recentes recomendações 
por se considerar que a evidência a este propósito é escassa, contraditória e não 
suportada pela maioria dos grandes estudos de intervenção terapêutica ate hoje 
publicados.  
Objetivos: Avaliar a eficácia (por MAPA 24h) e a tolerância de dois regimes de 
administração quer matinal quer nocturna dos mesmos fármacos anti-hipertensores.
Métodos: Ensaio clínico aleatorizado cruzado que inclui 25 doentes hipertensos 
com idade 18-75 anos, a tomar medicação anti-hipertensora. A obtenção final dos 
dados será finalizada a 10 de Janeiro de 2015. Em cada avaliação é efetuada uma 
MAPA e um estudo analítico (microalbuminúria, creatinina e ionograma em urina 
de 24 horas). Os doentes são divididos aleatoriamente em dois grupos, um iniciando 
a toma dos medicamentos de manha e outro num horário nocturno. Após 6 semanas 
é efectuada uma MAPA e os doentes mudam o horário da administração dos mesmos 
medicamentos durante outras 6 semanas no final da qual se efectua novo MAPA. Em 
cada avaliação há um questionário sobre reações adversas possíveis, como hipotensão, 
edema, depressão, fadiga, disfunção sexual, angina ou outras. 
Resultados: Neste momento dispõe-se dos resultados finais de 21 doentes. 
Globalmente com a administração matinal administração valores médios da PA 
de 24 horas, dia, noite, súbita matinal da PAS e descida nocturna % da PAS apos 
administração matinal foram 128/77 + 13/9; 131/80 + 13/11; 119/71 + 14/9; 16 + 19 
mm Hg; 9 + 7% e apos administração nocturna 125/76 + 10/8; 129/79 + 11/9; 118/69 
+ 14/9; 23 + 10mm Hg; 8 + 5%. Todas as diferenças p> 0,12. Resultados são idênticos 
entre ambas as sequências dos regimes. 
Discussão: Os resultados preliminares não identificam qualquer diferença 
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significativa no controlo da pressão arterial entre os dois horários da toma de 
medicação embora haja uma ligeira tendência para menores valores absolutos apos 
a administração nocturna para além de uma menor descida tensional nocturna e de 
uma maior subida matinal da PAS.

ID 18
PROFILAXIA DO TROMBOEMBOLISMO EM VIAGENS DE LONGA 
DURAÇÃO

Rita Ferreira (1), Margarida Moreira (1), Luís Gomes (2), Cristiana Martins (1)
1-USF das Ondas, ACeS Póvoa de Varzim/Vila do Conde; 2-USF Casa dos 
Pescadores, ACeS Póvoa de Varzim/Vila do Conde

Introdução: As viagens de avião foram associadas a uma probabilidade três vezes 
maior de tromboembolismo venoso (TEV). Na era da globalização, o Médico de 
Família tem um papel crucial no aconselhamento e prevenção deste problema de 
saúde. 
Objetivo: Rever a evidência quanto à profilaxia de TEV relacionada com viagens de 
avião de longa duração. 
Métodos: Foram pesquisadas normas de orientação clínica (NOCs), revisões 
sistemáticas (RSs) e estudos originais publicados entre 2004 e 2014, utilizando as 
palavras-chave “thromboembolism prophylaxis” e “air travel”. Usaram-se como 
fontes: Medline, National Guideline Clearinghouse, Guidelines Finder, Canadian 
Medical Association Practice Guidelines, Scottish Intercollegiate Guidelines, The 
Cochrane Library, Clinical Evidence, DARE, Bandolier, Direção-Geral da Saúde 
e Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Para avaliação dos níveis de evidência 
e atribuição das forças de recomendação foi usada a Strenght of Recommendation 
Taxonomy (SORT) da American Academy of Family Physicians. 
Resultados: Foram encontrados 121 artigos, tendo sido selecionados 12: 7 NOCs 
e 5 RSs. A maioria dos artigos incluídos sustenta a importância da avaliação 
individualizada do risco de TEV antes de uma viagem longa de avião. Medidas 
gerais são recomendadas à maioria da população (SORT C). As meias de compressão 
elástica devem ser utilizadas em pessoas com fatores de risco prévios (SORT B). A 
profilaxia farmacológica deve ser reservada para doentes de alto risco e realizada com 
heparina de baixo peso molecular, em toma única, prévia à viagem (SORT C). O ácido 
acetilsalicílico não está recomendado (SORT B). 
Conclusões: Apesar de vários estudos comprovarem o aumento do risco de TEV 
relacionado com viagens longas, os dados encontrados são limitados pela metodologia 
dos estudos. Deste modo, a decisão quanto à profilaxia em viagens longas deve ser 
considerada numa base individual. 
Palavras-chave: profilaxia do tromboembolismo, viagens de avião.

ID 25
A PROPÓSITO DA PRÉ-ECLÂMPSIA GRAVE SOBREPOSTA A 
HIPERTENSÃO ARTERIAL CRÓNICA

Maria Manuel Valente
UCSP Mateus/CHTMAD

As doenças hipertensivas da gravidez têm desfechos graves para a mãe e para a criança 
entre os quais se incluem o parto pré-termo, a restrição de crescimento intra-uterino 
e o baixo peso ao nascer. 
Tendo como ponto de partida, um caso de pré-eclâmpsia grave sobreposta a Hipertensão 
arterial crónica que teve como desfecho um parto pré-termo por cesariana às 34+ 
semanas e uma criança com restrição de crescimento intra-uterino e uma puérpera com 
perfil tensional alto de difícil controlo, fez-se uma incursão no tema no sentido de o 
relacionar com a patologia de base, tendo por objectivos: 
Quais as causas? 
Como diagnosticar? 
Como prevenir? 
O que esperar? 

Como tratar? 
Como monitorizar? 
Fez-se uma pesquisa bibliográfica utilizando os termos MeSH pregnacy, pre-eclampsia, 
hypertension, eclampsia,intrauterine growth restriction e foram seleccionados nove 
documentos incluindo artigos de revisão, guidelines e orientações escritos em língua 
portuguesa ou inglesa. 
Conclusões: A hipertensão cronica com pré-eclampsia sobreposta resulta numa 
insuficiência vascular placentária que pode condicionar um mau crescimento fetal;  A 
prevenção está muito relacionada com a monitorização materno-fetal no que concerne 
aos efeitos no feto e à monitorização da pressão arterial;  A monitorização passa por 
avaliações periódicas da pressão arterial e da proteinuria, constituindo sinal de alarme 
elevações da pressão arterial acima de 160/110 e elevação da proteinuria; A prevenção 
passa também por alterações do estilo de vida; O tratamento anti-hipertensor durante 
a gestação pode promover restrição do crescimento intrauterino, pelo que deve apenas 
ser implementado nos casos mais graves e nos picos hipertensivos; O tratamento no 
pós-parto poderá ser longo dado que a hipertensão na pré-eclampsia chega a demorar 
>3 meses a normalizar. 
A mãe deve ser reavaliada duas semanas pós-parto sobretudo se previamente tratada 
com anti-hipertensores

ID 34
MEDIÇÃO EM AMBULATÓRIO DA PRESSÃO ARTERIAL:QUAL A 
VANTAGEM?

Ângela Maria Pinho (1), Tiago Tavares (1), Ana Paula Pinheiro (1), Liliana da Silva 
Correia (2), Marco Oliveira (2)
1-USF Viseu-Cidade; 2-USF Grão Vasco

Introdução: A Medição em ambulatório da Pressão Arterial (MAPA) é útil para 
avaliar pacientes cuja pressão arterial (PA) possuiu grande variabilidade ou discrepância 
entre os valores obtidos no domicílio e no consultório (ex. hipertensão de bata branca - 
HBB).Os valores de TA noturna podem fornecer dados prognósticos. 
Objetivo: Rever a HBB, o MAPA, indicações para a sua realização e utilidade 
para a prática do clínico geral. Métodos: Pesquisa na Pubmed, utilizando os termos 
MeSH “Whyte coat hypertension“ e “ambulatory blood pressure monitoring“. Foram 
encontrados 97 artigos e selecionados 21. 
Resultados/Conclusão: Vários pacientes encontram-se ansiosos na consulta, levando a 
TA no consultório muito superior à registada diariamente. O diagnóstico de HBB aplica-
se a pacientes com TA no consultório > 140/90 mmHg com registos em ambulatório 
inferiores a 140/90 mmHg. Apesar de benigna, pode estar associada a aumento do 
risco de AVC e HTA mantida. O MAPA deve ser realizado na suspeita de HBB, 
Hipertensão resistente apesar da otimização terapêutica, sintomas de hipotensão sob 
medicação anti-hipertensora, suspeita de hipertensão episódica e disfunção autonómica. 
O diagnóstico de HTA depende do período analisado, confirmando-se se TA média 
superior a 135/85 mmHg em 24 horas, TA média superior a 140/90 mmHg em vigília 
e superior a 125/75 mmHg no sono. Decisões terapêuticas podem ser realizadas de 
acordo com o MAPA. Em cerca de 50% dos pacientes ocorreu alteração da medicação, 
com melhoria da TA. O fato da TA não baixar pelo menos 10 % durante o sono 
(nondipping), está relacionada com o aumento do risco cardiovascular, nomeadamente 
hipertrofia ventricular esquerda e insuficiência cardíaca. O risco de complicações 
cardiovasculares por HTA relaciona-se melhor com o registo de TA nas 24 horas do 
que com a medição em consultório, o que faz deste exame o método de eleição. 
Registos de TA em ambulatório são uma alternativa quando o MAPA não está 
disponível ou é dispendioso.
 

ID 205
HIPERTENSÃO ARTERIAL E SÍNDROME DA APNEIA OBSTRUTIVA 
DO SONO

Patrícia S. Oliveira (1), Ana Manuela Rocha (1), Carla Lunet (1), Vitória Martins 
(2)
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1-USF Viriato - CS Viseu 3; 2-Centro de Medicina do Sono do CHUC

A síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS) é uma causa de hipertensão 
arterial (HTA) secundária. O seu diagnóstico e tratamento é fácil e importante no 
controlo dos valores da pressão arterial (PA) destes doentes. 
Objectivos: Avaliação do risco de SAOS e sonolência em doentes de uma consulta 
de HTA. Referenciação prioritária dos que apresentavam ambos os fatores positivos, 
verificando a confirmação do diagnóstico e controlo da PA. 
Métodos: Estudo observacional, descritivo com componente analítico. População: 
Utentes seguidos numa consulta de HTA nos CSP. Realizada colheita de dados 
clínicos, aplicação do Questionário de Berlim (QB) e da Escala de Epworth (EE) e 
resultados da referenciação aos CSS via informação clínica entregue pelo doente ou 
via Alert Software: SPSS 16.0 
Resultados: Avaliaram-se 102 utentes dos quais 52 são do género feminino (51%). 
A idade média (± DP) foi de 64±11 anos e o Índice de massa corporal (IMC) médio 
de 29±5 (43% eram obesos). A PA estava dentro dos valores normais em 51% dos 
utentes. O QB identificou 57% dos utentes como de alto risco para SAOS. Nestes, 
não existiram diferenças significativas quanto ao género (p=0,325), idade (p=0,424) 
ou IMC (p=0,282), mas apresentaram perímetro cervical (PC) significativamente 
superior (p=0,008). Destes utentes, 50% tinham PA elevada. A EE deu, em 
média, 4±3 pontos (apenas 7,8% com critérios de sonolência: >10 pontos). Foram 
referenciados 8 utentes considerados prioritários (QB e EE positivos). Destes, foi 
confirmado o diagnóstico em 4, atualmente em tratamento com CPAP e com 
valores de PA normalizados. Em 3 utentes ainda se aguardam resultados. 
Conclusão: Constatou-se, pelo QB, que a maioria dos utentes hipertensos (57%) 
têm risco elevado de SAOS, apresentando PC significativamente superior. O QB, 
associado à EE, são um instrumento útil para avaliar o risco de SAOS nos utentes 
com HTA, auxiliando na referenciação para o diagnóstico e tratamento, o qual pode 
ser importante no controlo da PA.

ID 102
BIOMARCADORES SÉRICOS QUE SE ASSOCIAM À RIGIDEZ 
ARTERIAL

Ana Célia Sousa, R. Palma dos Reis, A. Pereira, A. Gonçalves, F. Menezes, 
J.C.Fernandes, L. Nóbrega, C. Freitas, M. Rodrigues, Isabel Mendonça
Unidade de Investigação do Hospital Central do Funchal

A rigidez aórtica é um factor preditivo independente de mortalidade e morbilidade 
de uma variedade de situações de alto risco como a Insuficiência renal, a hipertensão, 
diabetes. A inflamação a nível do endotélio, causa disfunção endotelial e contribui 
para o aumento da rigidez vascular, fenómenos estes, influenciados por muitos fatores 
e estilos de vida mas ainda não muito bem compreendidos. A Velocidade da onda de 
pulso (VOP) é um método não invasivo de avaliação da rigidez arterial. 
Objetivo: Avaliar se os biomarcadores nomeadamente Leucocitos, PCRas, 
Hematócrito e Fibrinógenio se relacionam com a rigidez arterial. 
Material e Métodos: Estudamos 1063 indivíduos (47,5 % do sexo masculino, com 
idade média de 51,4 ± 7,5 anos), foi dividida em quartis consoante o valor crescente 
da VOP. O 1º quartil com 273 indivíduos e um valor de VOP≤ 6,96 m/s e o 4º quartil 
com 267 indivíduos e um valor de VOP≥8,80 m/s. Avaliamos em ambos os quartis 
(1º e 4º), as médias dos biomarcadores estudados, nomeadamente Leucocitos, PCRas, 
Hematócrito e Fibrinógenio. Análise Estatística: Utilizamos o teste t de Student para 
comparar as médias das variáveis contínuas estudadas. Estas são apresentadas pela 
média ± DP. Usamos o Software estatístico SPSS, versão 19.0, limiar de significância 
p<0,05. 
Resultados. Houve diferenças significativas em ambos os grupos estudados (1º 
quartil e 4º quartil dos valores da VOP), em relação ás médias das seguintes variáveis: 
Leucocitos (p=0,008), Hematócrito (p=0,000) e fibrinógenio (p=0,002). A média da 
PCRas não obteve diferença significativa nos 2 grupos. 
Conclusões: No nosso estudo os valores séricos dos biomarcadores circulantes 
Fibrinógenio, Leucocitos e Hematócrito, relacionam-se com o aumento da rigidez 

arterial. Dada a importância destes marcadores no envolvimento da aterosclerose, na 
disfunção endotelial e na rigidez arterial, o seu conhecimento, ajudar-nos-à no futuro 
a encontrar novas medidas na abordagem terapêutica.

ID 121
ESTENOSE DA ARTÉRIA RENAL – DUAS FORMAS DISTINTAS DE 
APRESENTAÇÃO

Helena Pinto, Emanuel Ferreira, Maria Marques, Nuno Afonso, Fátima Costa, 
Armando Carreira, Mário Campos
Serviço de Nefrologia - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

A estenose da artéria renal (EAR) é uma causa secundária de hipertensão arterial 
(HTA). O seu diagnóstico deve ser suspeitado nos doentes com HTA severa e/ou 
resistente, nos doentes jovens sem história familiar de HTA, na assimetria renal que 
não pode ser explicada por outro motivo ou em episódios de edema pulmonar (EAP) 
recorrentes ou “flash”. Descrevemos 2 casos clínicos de EAR. 
Caso 1. Mulher de 22 anos com HTA de difícil controlo. Antecedentes de retinopatia 
hipertensiva e 2 gestações com parto pré-termo sem viabilidade devido a atraso de 
crescimento intra-uterino. Observada pela Nefrologia por proteinúria subnefrótica 
(0.5-1g/24h). Função renal (FR) normal. Ecograficamente rins normais. O estudo 
doppler mostrava índices de resistência normais. Estudo auto-imune negativo, 
doseamentos de metanefrinas, aldosterona e actividade da renina plasmática dentro 
do normal. Biopsia renal compatível com nefroangiosclerose hipertensiva. Repetida 
ecografia renal que evidenciou ligeira assimetria. Angio-TC renal com estenose 
significativa do segmento proximal da artéria renal esquerda, sem alterações à 
direita. Realizada angioplastia da lesão com colocação de stent. Posterior melhoria 
significativa do perfil tensional. 
Caso 2: Homem de 65 anos, antecedentes de AVC isquémico, sem seguimento 
médico ou medicação crónica. Recorreu ao SU por infecção respiratória. À entrada 
com retenção azotada severa e com instalação posterior de oligúria pelo que iniciou 
hemodiálise. Durante o internamento apresentou 2 episódios súbitos de EAP 
hipertensivo, com necessidade de 2 sessões de ultrafiltração no mesmo dia. A 
ecografia renal evidenciou assimetria renal. O cateterismo confirmou EAR direita, 
tendo sido realizada angioplastia. Verificou-se melhoria da diurese, da FR e do 
perfil tensional. A EAR pode cursar com apresentações clínicas diferentes. O seu 
diagnóstico e tratamento podem, em casos seleccionados, melhorar o perfil de HTA 
e diminuir a lesão de órgão alvo associada.

ID 191
REPERCUSSÃO DA CIRURGIA BARIATRICA SOB A HTA E RISCO 
CARDIOVASCULAR GLOBAL

Carla Carneiro, Carlos Fernandes, Pedro Guimarães Cunha, Jorge Cotter
Centro para a Investigação e Tratamento da Hipertensão Arterial e Risco 
Cardiovascular Global. Serviço de Medicina Interna, Hospital de Guimarães. 
Centro Hospitalar do Alto Ave

A obesidade contribui como fator de risco para o desenvolvimento de eventos 
cardiovasculares e predispõe a outros factores de risco como insulinorresistência, 
dislipidemia e HTA. 
Pretende-se estudar a evolução da HTA e a estratificação do risco cardiovascular nos 
doentes com obesidade seguidos numa consulta de Medicina Interna submetidos a 
cirurgia bariátrica entre Janeiro de 2010 e Outubro de 2014. 
Foram colhidos dados da última consulta pré-cirurgia e das consultas aos 6, 12, 24 e 
36 meses pós-cirurgia. Foram incluídos 47 doentes. A percentagem de doentes com 
HTA não controlada com um fármaco foi 10,87% antes da cirurgia, 5,41% aos 6, 4% 
aos 12, 9,52% aos 24 e 7,69% aos 36 meses. A percentagem de doentes com HTA 
não controlada com dois ou mais fármacos foi 32,61% antes, 5,40% aos 6, 8% aos 12, 
4,76% aos 24 e 7,69% aos 36 meses. A percentagem de doentes com dislipidemia foi 
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85,11% antes da cirurgia, 72,50% aos 6, 57,14% aos 12, 59,09% aos 24 e 61,54% aos 
36 meses. A percentagem de doentes com Diabetes Mellitus (DM) foi 53,19% antes 
da cirurgia, 31, 58% aos 6, 24,39% aos 12, 18,18% aos 24 e 23,08% aos 36 meses. A 
percentagem de doentes com obesidade foi 83,78% aos 6, 29,17% aos 12, 28,57% aos 
24 e 53,85% aos 36 meses. A percentagem de doentes com risco cardiovascular baixo 
foi 17,02% antes da cirurgia, 8,11% aos 6, 20% aos 12, 28,57% aos 24 e 8,33% aos 36 
meses; com risco moderado foi 6,38% antes, 2,70% aos 6, 4% aos 12 e 0% aos 24 e 36 
meses; com risco elevado foi 21,28% antes, 10,81% aos 6, 0% aos 12, 4,76% aos24 e 
8,33% aos 36 meses; com risco muito elevado foi 6,38% antes da cirurgia, 0% aos 6, 
0% aos 12 e aos 24 e 16,67% aos 36 anos. 
A partir do segundo ano após a cirurgia o efeito de redução da pressão arterial, 
dislipidemia, obesidade e DM parece atenuar-se. 
Considera-se necessário alargar esta investigação, evoluindo de um estudo 
retrospectivo para um estudo prospectivo e avaliar a incidência de eventos 
cardiovasculares nesta população.

ID 184
EFICÁCIA DOS ANTIHIPERTENSORES GENÉRICOS VERSUS DE 
MARCA EM DOENTES HIPERTENSOS- REVISÃO SISTEMÁTICA E 
META-ANÁLISE

Ana Paula Fonseca, Isa Cruz
USF Cruz de Celas

Objectivos: Comparar os antihipertensores (AH) Genéricos com os equivalentes 
de Marca relativamente à eficácia na redução da tensão arterial (TA), à redução de 
eventos cardiovasculares (CV) e ao perfil de segurança. 
Métodos: Foi efectuada uma pesquisa sistemática nas bases de dados MEDLINE e 
CENTRAL, sem restrição linguística ou temporal. Foi usada uma query específica 
que englobou termos relativos à doença, à intervenção e ao tipo de estudos. Foram 
incluídos estudos de intervenção e prospectivos, que englobavam a comparação AH 
Genéricos vs AH de Marca; foram excluídos estudos que envolviam apenas 1 toma 
única de cada medicamento. Para a meta-análise dos valores tensionais foi usado o 
modelo de efeitos fixos, recorrendo ao software RevMan v5.2. Os resultados foram 
expressos como diferença média (DM) dos valores de TA entre ambos os grupos, 
com o respectivo intervalo de confiança a 95% (IC 95%). 
Resultados: Dos 1332 artigos rastreados foram incluídos 5 estudos crossover, 
englobando 159 doentes no total. Os AH testados foram o Perindopril, Ramipril, 
Valsartan, Amlodipina e a associação Bisoprolol/Hidroclorotiazida. A DM de TA 
Sistólica entre os grupos Genérico e Marca foi de -1.04 mmHg (IC 95% -4.04 a 
1.97) no 1º mês de intervenção e de -0.22 mmHg (IC 95% -2.16 a 1.72) no 2º mês. 
Da mesma forma, a DM de TA Diastólica foi de -0.06 mmHg (IC 95% -2.19 a 
2.07) no 1º mês de intervenção e de -0.90 mmHg (IC 95% -0.64 a 2.45) no 2º mês. 
Nenhum dos estudos revelou diferenças significativas relativamente aos eventos 
adversos reportados. Não foram reportados eventos CV. 
Conclusão: As medidas sumárias de efeito calculadas não revelaram diferenças 
estatisticamente significativas entre ambos os grupos, relativamente à sua eficácia 
na redução da TA. No entanto são necessários estudos de maiores dimensões e de 
melhor qualidade metodológica.
 

ID 217
CARACTERIZAÇÃO E SEGUIMENTO PRECOCE DE DOENTES 
COM HEMORRAGIA INTRACEREBRAL

Pedro Beirão, Vitória Cunha, Ana Luísa Broa
Hospital Garcia de Orta

Objectivo: Caraterizar o seguimento de doentes com hemorragia intracerebral 
(HIC) espontânea, internados nas enfermarias de Medicina e Neurologia num 
hospital central, no que respeita à hipertensão (HTA) e seu controlo. 

Métodos: Estudo retrospectivo de doentes com HIC internados em enfermarias 
de Medicina e Neurologia, com alta clínica em 2013/14, utilizando o processo 
clínico informático. Foram seleccionados os 30 doentes de cada enfermaria com alta 
mais recente em relação a 12/12/2014. Investigaram-se os seguintes parâmetros: 
características demográficas, antecedentes pessoais (AP), dias de internamento, 
terapêuticas prévias e após alta do internamento. 
Resultados: Verificou-se predomínio de doentes do sexo masculino (58%) com 
média de idade de 70 anos e diagnóstico de HTA prévio em 85%, na sua maioria (76%) 
acompanhados em cuidados primários. Faziam em média 1,8 antihipertensores, 
sendo mais frequentes os antagonistas do receptor da angiotensina II (43%). 
18% cumpriam critérios farmacológicos de HTA resistente. 37% dos doentes 
encontravam-se sob antiagregação plaquetária e 6% sob anticoagulação oral. Os AP 
mais frequentes foram dislipidémia (47%) e diabetes mellitus (25%). Verificou-se 
controlo tensional à data da alta em 72% dos doentes, saindo medicados em média 
com 2 antihipertensores. A duração média do internamento foi 15 dias, sendo 68% 
dos doentes referenciados a consulta hospitalar, mas apenas 3,3% à consulta de 
HTA.
Conclusão: A HIC, na qual a HTA é o principal factor de risco, representa 
10-15% do total de acidentes vasculares cerebrais, sendo causa importante de 
morbi/mortalidade e impacto socio-económico significtaivo. Apesar da pequena 
amostragem deste estudo, concluímos que o controlo tensional não é atingido em 
todos os doentes e, apesar do significativo número de doentes com HTA resistente, 
é notoriamente insuficiente a referenciação a uma consulta hospitalar diferenciada.

ID 245
ANNUAL DETERIORATION OF RENAL FUNCTION IN 
HYPERTENSIVE PATIENTS WITH DIABETES V NON DIABETICS

Jorge Polonia (1), Miguel Monte (1), Jose A Silva (2), Susana Bertoquini (1)
1-Departamento de Medicina e Cintesis, Faculdade Medicina do Porto; 
2-Unidade Hipertensão, Hospital Pedro Hispano, Matosinhos

Introduction: Chronic renal disease (CKD) complicates hypertension and 
diabetes. Knowledge of the deterioration rate of CKD may anticipate adjustment 
of therapies with predominant renal elimination. We aim to evaluate the rate of 
annual deterioration of renal function in a large cohort of hypertensive patients 
either with diabetes(DM) and without it (non-DM) followed for 5 years in a 
reference out-patient hospital clinic of hypertension, and to relate it with BP and 
glycemic control. 
Methods: Out of a total of 1924 patients, 1023 patients (594 non-DM and 429 
DM, 53% female, ageing 62.1±10.2 years) were evaluated during the last 5 years for 
the annual evolution of renal function (MDRD) ambulatory 24-h blood pressure 
(ABP, SpaceLabs 90207) and metabolic parameters, corresponding to the analysis 
of 2378 patients-years. 
Results: DM and non-DM did not differ for age (60.9 ± 10.1 v 62.8 ± 10.5 years), 
mean 24h BP levels (134/86 ± 12/10 v 136/87 ± 11/11, nighttime 123/74 ± 16/10 v 
122/73 ± 15/10 mm Hg), albuminuria (145 ± 430 vs 130 ± 370 mg/24h) and body 
mass index (28±6 v 29±8 Kg/m2). DM v non-DM showed a higher (qui square p 
> 0.01) prevalence of stage 3 CKD (24.2% v 18.1%, GFR 30-59 mL/min/1.73m2), 
stage 4 (5.4% v 2.7%, GFR 15- 29) and stage 5 (0.8% v 0.5%, GFR 8.0 %). Each 
year net GFR was reduced by 3.3 ± 8.2 in DM vs 2.4 ± 7.7 mL/min/1.73m2 
in non-DM (p=0.12, ns). In multivariate analysis, age, nighttime BP, the use of 
double inhibition of renin angiotensin system and HbA1C < 8.0 % in DM were 
independent factors associated with the deterioration of GFR. Also in average 
16.2% of DM and 13.1% on non-DM moved each year towards the next and more 
severe stage of CKD (p=0.051). For initial GFR &gt90 mL/min/1.73m2, 24% of 
DM and 18% of non-DM showed a reduction per year < 10% of the previous GFR 
value (qui square, p=0.049). 
Conclusion: A progressive deterioration of renal function for each next year 
is frequent in diabetics and non-diabetics with hypertension. Beyond ageing, 
renal deterioration may be particularly dependent on BP control particularly at 
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nighttime, on certain therapies and on highly abnormal glucose control.

ID 4
ANÁLISE PRAGMÁTICA DA MULTIMORBILIDADE ASSOCIADA 
A DOENTES COM HIPERTENSÃO EM CUIDADOS DE SÁUDE 
PRIMÁRIOS

Irene Isabel Donat Trindade
USF Descobertas, ACES Lisboa Ocidental e Oeiras

Objectivos: Caracterizar a multimorbilidade encontrada durante a consulta 
realizada a doentes com Hipertensão Arterial (HTA) em contexto de Cuidados de 
Saúde Primários por forma a contribuir para a discussão de eventuais estratégias de 
melhoria dos cuidados de saúde prestados a este grupo particular de doentes. 
Metodologia: Foi recolhida informação dos registos das consultas realizadas a 
doentes com HTA no primeiro semestre de 2014, de uma lista de utentes de uma 
Unidade de Saúde Familiar. Critérios de inclusão: indivíduos com HTA registada na 
lista de problemas de saúde com pelo menos uma consulta realizada nesse período 
de tempo. Analisou-se informação demográfica e clínica (problemas de saúde, 
medicação e hábitos). Tratamento estastístico: Excel, Microsoft Office®. 
Resultados: A lista em estudo incluíu 1773 utentes, 407 dos quais com HTA. Foram 
incluídos no estudo 276 indivíduos com HTA, com uma média de idades de 70.8 
anos, 65.9% mulheres e 34.1% homens. Cerca de 2/3 dos casos não apresentava HTA 
com complicações, 17.0% apresentava uma lesão de órgão alvo e 4.4% duas lesões de 
órgão alvo. Por ordem decrescente de frequência, a doença cerebrovascular figurou 
como a principal lesão de órgão alvo encontrada (30.0%), seguida da doença arterial 
periférica (18.6%), doença arterial coronária (17.1%), hipertrofia do ventrículo 
esquerdo (14.2%), insuficiência cardíaca (14.2%) e insuficiência renal crónica (5.7%). 
O número médio de problemas de saúde observado foi de 6.3; por ordem decrescente 
de frequência são: dislipidémia (n=148), diabetes tipo 2 (n=66), osteoartrose (n=30), 
depressão (n=26), lombalgia (n=24) e obesidade (n=23). Foi prescrito,em média, 2.0 
anti-hipertensores e 5.1 medicamentos crónicos,por indivíduo. 
Conclusão: São necessárias ferramentas de apoio à decisão clínica, guias de 
orientação entre outros tipos de suporte dirigidos à abordagem de sistemas complexos 
que envolvam, nomeadamente, patologia endócrina, osteoarticular e psiquiátrica em 
doente com HTA.

ID 9
AVALIAÇÃO DA ADEQUAÇÃO TERAPÊUTICA ANTIAGREGANTE 
PLAQUETAR

Luís Albuquerque
Unidade de Saúde Familiar Infante D. Henrique

A dificuldade na interpretação e aplicação das conclusões dos inúmeros ensaios 
clínicos com antiagregante (AA) plaquetares pode ultrapassar-se com a utilização 
criteriosa da Norma de Orientação Clínica (NOC) nº 014, da Direção Geral de 
Saúde (DGS 14/7/11) atualizada em 8/7/13. 
Objectivo: Melhorar a adequação da terapêutica AA com a introdução de um ciclo 
de qualidade. 
Métodos: Dimensão estudada: adequação técnico-científica Unidade de estudo: 
utentes da USF com os diagnósticos de Enfarte Agudo Miocárdio - EAM (K75), 
Acidente Vascular Cerebral - AVC (K90), Doença Isquémica Cardíaca - DIC (K76), 
Doença Arterial Periférica - DAP (K92), Doença Vascular Cerebral - DVC (K91) 
Tipo e fonte de dados: Processo (MedicineOne®) Avaliação: interna Critérios de 
avaliação: NOC nº 014/2011; 1ª avaliação segundo a 1ª versão e 2ª avaliação, com a 
versão atualizada em 8/7/13 Considerou-se: insuficiente, adequação < 50%, suficiente 
entre 51 e 74%, bom entre 75 e 89% e muito bom se ≥90% Dados: Colhidos pelo autor 
e tratados em Exel® Relação temporal: Avaliação retrospectiva Amostra: Seletiva de 
base institucional Criterios de inclusão: utentes com código K75, K76, K90, K91 e 

K92, e inscrição ativa no período em análise (2013/14) Critérios de Exclusão: (1) 
Utentes com terapêutica anti-trombótica (2) Utentes que não tenham registos que 
permitam a recolha rigorosa dos dados Intervenção prevista: Educacional; reavaliação 
após 1 ano 
Resultados: 1ª avaliação: Amostra: 190 doentes; 54,7% do sexo masculino. Média de 
idades: 70,0 (± 14,66) anos. Obtivemos globalmente 38,9% de adequação terapêutica. 
Class: insuficiente 2ª avaliação: Amostra: 179 doentes, 57,0 % do sexo masculino. 
Média de idades: 68,14 (± 15,94) anos. Relativamente à adequação do tratamento 
obtivemos globalmente 79,9%. Class: bom Apreciação crítica: Este e outros planos de 
melhoria que se desenvolvem nesta USF, contribuem para ganhos em saúde efetivos 
para os nossos utentes e para a motivação e satisfação dos profissionais.

ID 16
STEVIA COMO ALTERNATIVA NO CONTROLO DOS FATORES DE 
RISCO CARDIOVASCULAR – RBE

Joana Azeredo (1), Ana Rita Matos (2), Andreia Castro (3)
1-USF S. Julião; 2-USF Oeiras; 3-USF Conde Oeiras

Introdução: A Stevia é uma planta cujas folhas e derivados têm surgido como 
adoçante natural não calórico. A sua recente introdução no mercado como opção mais 
segura pode induzir o aumento do consumo. Apesar de comprovado o efeito neutro 
no aporte calórico são desconhecidos os restantes efeitos metabólicos e eventuais 
consequências a nível cardiovascular. 
Objetivo: Determinar o efeito da stevia nos fatores de risco cardiovascular. 
Metodologia: Pesquisa de guidelines, revisões sistemáticas, meta-análises e artigos 
originais, utilizando o termo MeSH ́ Stevia´, em artigos publicados nos últimos 5 anos, 
em humanos, sem restrição linguística. O nível de evidência e força de recomendação 
foram atribuídos recorrendo a escala SORT (Strength of Recomendation Taxonomy). 
Resultados: A pesquisa resultou em 48 artigos. Após leitura do título e resumo e 
aplicando critérios de exclusão, obteve-se 9 artigos (1 guideline,1 ensaio clinico e 7 
artigos de revisão). Todos os artigos referem que a stevia se associa a uma redução 
da glicémia e da insulina pós-prandial, aumento da tolerância à glicose, mantendo a 
sensação de saciedade. Verificou-se um efeito hipolipemiante, diurético e vasodilatador 
condicionando redução dos valores tensionais em hipertensos, apesar de tal não se 
verificar em indivíduos saudáveis. Duas revisões apontam como efeitos adversos do 
seu uso náuseas, fraqueza muscular, tonturas. 
Discussão e Conclusão: Os estudos disponíveis não podem ser comparados pois 
baseiam-se nas diversas formulações da stevia, no entanto parece haver consenso na 
ação hipoglicemiante e hipotensora. São necessários estudos com maior qualidade 
metodológica que estabeleçam relações dose-efeito e a formulação mais eficaz e 
segura. Não foi encontrado nenhum estudo dirigido à avaliação do risco cardiovascular, 
bem como à segurança da utilização desta substância. Em conclusão, a Stevia possui 
propriedades que lhe conferem potencial terapêutico no tratamento da DM2, 
síndrome metabólico e hipertensão.

ID 23
BIOMARKERS AND VASCULAR RISK: CASE STUDY!

Lucia R. Meireles Brandão (1), J. A. Meireles Brandão (2)
1-Starmedica.Clinica; 2-Faculdade de Medicina da Universidade do Porto - 
Starmedica.Clinica

An evaluation of the therapeutic response in 189 patients is proposed, in which 
relevant metabolic alterations are: below normal HDLc values (<60 mg/dl) and DS 
supported by a psychiatric diagnosis of at least 3 years. All patients admitted in the 
study, 132 (69,84%) women and 57 (30,16%) men, with ages comprised between 
20-55 years, healthy and without known CVD, but with personal and familiar 
cardiovascular risk, such as metabolic alterations, considered by the mean values of 
HDLc: 53,5 mg/dl and several years of observation and orientation in psychiatry. It 
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was instituted a precocious therapeutic, with statin associated or not to fibrate, as well 
as serotonin reuptake inhibitors (SRI). 
Recommendations to modify lifestyle, nutritional care, alcohol abstinence and 
smoking reduction, with close follow-ups and frequent optimizations of the ongoing 
therapeutic. 147 (77,8%) patients showed an excellent response, with gains in 
autonomy and performance, adequate sleep, modification of lifestyle, arterial normal 
tension and substantial improvement of lipid profile. 65 (44%) of these patients 
reached a mean HDLc: 61 mg/dl. Regarding Body Mass Index, it did not accompany 
this medical improvement. 
These results are particularly evident in a group of 125 (66,1%) patients with ages 
comprised between 20-35 years, undifferentiated regardless of gender, with only 
22 (15%) reaching partially the proposed evaluation parameters and of which 18 
(82%) are men. 42 (22,2%) patients had a negative response /or indifference to the 
therapeutic proposals, with ages comprised between 35- 55 years, 39 (92,8%) were 
men and 3 (7,2%) patients were women. 
There is a relation between DS and cardiovascular metabolic dysfunction, with 
differentiated responses between the several age groups studied. Notwithstanding the 
precocious beginning of the metabolic compensation therapy, biomarkers and gender 
must always be considered.

ID 158
FACTORES DE RISCO DE UMA POPULAÇÃO PORTUGUESA COM 
SCA E MENOS DE 66 ANOS

Luis Abreu, Julio Gil, Bruno Marmelo, Anne Delgado, Davide Moreira, Emanuel 
Correia, Costa Cabral,  Oliveira Santos
CHTV

Introdução: São bem conhecidos os factores de risco para síndrome coronário agudo 
(SCA). As medidas de prevenção primária tem sabidamente impacto na frequência 
das mesmas. No entanto, estas intervenções baseiam-se em dados de populações 
diferentes da nossa. 
Objectivos: Avaliar quais os factores de risco presentes numa população portuguesa 
com SCA e menos de 66 anos. 
Métodos: Foram incluídos todos os doentes admitidos por SCA num único centro, 
no intervalo temporal de 01/01/2007 a 31/12/2013. Foram avaliados todos os doentes 
com 65 anos ou menos, e processo completo. Foram avaliados os seguintes factores 
de risco: hipertensão arterial (HTA); diabetes melitus (DM); tabagismo activo ou 
prévio, dislipidemia, consumo alcoólico excessivo, obesidade, doença coronária prévia 
(DCP), doença renal crónica (DRC), doença cérebro-vascular (DCV) e doença 
arterial periférica (DAP). 
Resultados: 225 doentes cumpriam os critérios de selecção, 61,8% sexo masculino, 
idade mínima 34 anos, média 55,5±7,7 anos. Destes, os com HTA representavam 
61,8%; dislipidemia 52,9%; tabagismo 47,6%; obesidade 27,6%; DM 23,1%; DCP 
14,2%; consumo alcoólico excessivo 8,4%; DRC 4,9%; DCV 4,4%; e DAP 3,6%. 
Todos os doentes nesta população apresentavam pelo menos 1 factor de risco, e 
74,2% apresentavam 2 ou mais factores de risco, sendo que 51,5% apresentavam 
simultaneamente pelo menos 2 dos seguintes: HTA, dislipidemia e tabagismo; e 
apenas 5,3% não apresentavam nenhum destes. 
Conclusão: Esta população portuguesa com SCA apresenta elevada prevalência de 
factores de risco clássicos, tendo a maioria presente mais que 1 factor de risco. Assim, 
deve-se manter o enfase na prevenção primária e secundaria, tendo particular atenção 
para a HTA, a dislipidemia e o tabagismo, que são os factores de risco mais prevalentes.

ID 33
FALANDO DE UM CASO DE HIPERTENSÃO

Margarida Mendes (1), Carolina Nóbrega (2)
1-Centro de Saúde da Nazaré, SESARAM; 2-Centro de Saúde do Caniçal, 
SESARAM

Diversas condições médicas raras podem ser causa subjacente de hipertensão secundária. 
Tais causas podem coexistir com factores de risco para hipertensão primária, o que 
atrasa a suspeita clínica e dificulta o diagnóstico etiológico. 
Paciente de 67 anos, sexo masculino, com antecedentes de hipertensão arterial 
diagnosticada desde 2007 e alcoolismo crónico. Em análises pedidas pelo médico de 
família em Fevereiro de 2013, apresenta hipocaliémia de 3.1 mEq/L e elevação das 
transaminases hepáticas. Regressa à consulta em Março, referindo mialgias e fadiga. 
Em consulta de seguimento em Maio, apresenta-se sem queixas, com agravamento da 
hipocaliémia (3.1 mEq/L) e das transaminases hepáticas, assim como CK 4744 U/L. 
É efectuado ajuste terapêutico, com introdução de potássio, solicitando-se repetição 
de análises e realização de TC abdominal, esta última documentando adenoma da 
supra-renal direita. Após 1 semana, por agravamento analítico (potássio 1.6 mEq/L 
e CK 8610U/L) é internado no hospital por hipocaliémia grave e rabdomiólise. São 
pedidos doseamentos de aldosterona, renina, metanefrinas e catecolaminas plasmáticas 
e urinárias. 
Tem alta referenciado para consulta de endocrinologia e medicado com espironolactona 
e potássio. Os resultados analíticos, entretanto disponíveis, revelam elevação da 
aldosterona sérica, noradrenalina plasmática e catecolaminas plasmáticas totais. 
Actualmente está em lista de espera para cirurgia, encontra-se assintomático e com 
bom controlo tensional, medicado com perindopril 5mg e espironolactona 100mg 
diariamente. 
O adenoma produtor de aldosterona, responsável por 30-40% dos casos de 
hiperaldosteronismo primário, é uma causa potencialmente curável de hipertensão 
arterial secundária, mediante tratamento cirúrgico. Assim, ao avaliar um paciente 
hipertenso, o médico deve estar atento a sinais que indiciem tal patologia e proceder à 
sua investigação, de modo a prevenir as suas complicações graves a longo-prazo.

ID 114
CRONOTERAPIA NA HIPERTENSÃO ARTERIAL, QUAL A EVIDÊNCIA?

Ana Correia de Oliveira (1), Isabel Carvalho (2), Mariana Oliveira (3), Inês Costa 
(4)
1-USF São João do Porto; 2-USF Renascer; 3-UCSP Foz do Douro; 4-Centro 
Hospitalar São João

Introdução: aracterísticas específicas do padrão do controlo tensional ao longo das 
24 horas diárias são associadas a lesão progressiva de órgãos-alvo e a risco de eventos 
cardiovasculares. Evidência consistente demonstra associação entre o descontrolo 
tensional noturno e eventos cardiovasculares. É importante assegurar que a estratégia 
de tratamento adotada seja eficaz ao longo de todo o dia. A cronoterapia defende o 
uso de fármacos tirando partido do ritmo circadiano verificado para a tensão arterial. 
Objetivo: Rever a evidência atualmente disponível sobre o impacto da administração 
noturna versus diurna da terapêutica antihipertensora. 
Metodologia: Pesquisa de meta-análises (MA), revisões sistemáticas (RS), ensaios 
clínicos aleatorizados e controlados (ECAC) e normas de orientação clinica (NOC), 
em inglês e português, publicados entre 01/01/2013 e 30/09/2014, nas bases de 
dados Pubmed/Medline, sítios de medicina baseada na evidência e Índex de Revistas 
Médicas Portuguesas, utilizando os termos MeSH: Hypertension; Chronotherapy. 
Para avaliação dos níveis de evidência e atribuição de forças de recomendação (FR) 
foi utilizada a escala SORT (Strength of Recommendation Taxonomy) da American 
Family Physician.
Resultados: Foram encontrados 91 artigos, dos quais 10 foram selecionados: 10 
ECAC. Os restantes foram excluídos por discordância com os objetivos e por 
indisponibilidade. Os artigos selecionados revelaram melhoria do controlo tensional, 
nomeadamente durante o período noturno, quando pelo menos um dos fármacos 
antihipertensores é administrado à noite. 
Conclusão: A evidência disponível demonstrou que a toma noturna de fármacos 
antihipertensores é benéfica, particularmente durante o período noturno, sendo a FR 
de nível A em oito dos estudos e nível B em dois. No período considerado não foi 
publicada RS ou guideline enquadrada neste âmbito, contudo, pela análise da força da 
evidência dos estudos revistos, a cronoterapia deve ser considerada globalmente.
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ID 55
MINERALOCORTICOID RECEPTOR ACTIVATION AND STRIATIN IN 
INFLAMMATION

Jose R. Romero -Division of Endocrinology, Diabetes and Hypertension, Brigham 
and Women’s Hospital Department of Medicine, Harvard Medical School

Increased inflammatory responses play critical roles in the pathogenesis of cardiovascular 
disease (CVD), in part, due to increased reactive oxygen species (ROS) and reduced 
nitric oxide levels. Activation of the renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS), 
and specifically aldosterone (ALDO), increases ROS and contributes to inflammation 
in addition to its well-described effects on sodium handling. 
While most research has focused on ALDO’s transcriptional effects, we recently 
suggested that equally important may be its non-transcriptional, rapid effects. ALDO 
via activation of the mineralocorticoid receptor (MR) increases NFkB transcription 
factor, exerts pro-inflammatory effects and activates NADPH oxidase leading to 
damage of hearts and kidneys in humans and rodents and as such is considered a major 
contributor to CVD. We recently reported on a novel role for striatin, a caveolin-1 
binding protein, in mediating the rapid/non-genomic effects of MR on ROS levels and 
showed that increased striatin levels are a component of MR activation in vivo through 
mechanisms that are not entirely clear. 
A major source of ROS in circulation is the polymorphonuclear (PMN) leukocyte 
NADPH oxidase. We show expression of functional MR in ex vivo human PMN cells 
with physiological levels of ALDO leading to enhanced ROS that was associated with 
increased myeloperoxidase, degranulation and secretion of VEGF and Protein Disulfide 
Isomerase (PDI); events that were blunted by canrenoic acid, a specific MR antagonist. 
Similar effects of MR activation were observed in differentiated HL-60 neutrophils, a 
human promyelocytic cell line. We detected striatin in both HL-60 and ex vivo human 
PMN cells and observed that ablation of striatin or MR in HL-60 cells with siRNA led 
to a blunted ALDO-mediated ROS release. 
Thus activation of MR via striatin increases PMN cell function and contributes to 
vascular inflammation and damage-associated molecular patterns in the absence of 
pathogens.

 
ID 60
AVALIAÇÃO DOS CONHECIMENTOS SOBRE HIPERTENSÃO 
ARTERIAL DOS DOENTES HIPERTENSOS, NA USF DESCOBERTAS - 
ESTUDO OBSERVACIONAL, TRANSVERSAL

Margarida Romão, Irene Trindade, Sara de Sousa Rocha, Vasco Varela
USF Descobertas

Introdução: A compreensão e conhecimentos dos doentes em relação à Hipertensão 
Arterial (HTA), estão identificados como factores de saúde pública fundamentais na 
prevenção e tratamento desta condição. 
Objectivos: Avaliar o conhecimento sobre HTA dos doentes hipertensos, que tiveram 
consulta médica ou de enfermagem, entre 24 de Novembro e 12 de Dezembro de 2014. 
Desenvolver uma acção de educação para a saúde, conforme as necessidades detectadas 
após análise dos resultados. Tipo de estudo: observacional, transversal 
Métodos: Durante 3 semanas, seleccionaram-se os doentes hipertensos que recorreram 
a consulta médica ou de enfermagem para participar no estudo. No final da respectiva 
consulta, era realizado um questionário oral pelo profissional de saúde. Participaram 
nesta recolha de dados 3 médicos assistentes, 4 médicos internos e 3 enfermeiras. 
Resultados: Foram obtidos 49 questionários, não se objectivando qualquer recusa. 
Cerca de 70% dos doentes identificaram hipertensão como “pressão arterial elevada” 
e 8% dos doentes não sabiam do que se tratava. 86% consideravam a HTA como 
extremamente perigosa para a saúde. 90% dos doentes consideravam o sal como 
determinante no controlo da tensão arterial (TA) e 96% afirmaram que a redução da 
TA elevada teria benefícios na saúde. 84% afirmavam que tinham sido informados por 
um profissional de saúde de que eram hipertensos; no entanto, apenas 63,3% afirmavam 
ter sido informados dos valores de TA alvo. 71% dos doentes consideram a HTA como 

doença crónica mas 47% acham que esta tem cura. 
Conclusões: Estes resultados indicam que, apesar dos conhecimentos sobre HTA serem 
razoáveis, os doentes ainda apresentam muitas dúvidas. Cerca de 20% referiam não ter 
sido informados do valor desejável de TA; os profissionais de saúde devem insistir na 
informação aos doentes ao longo do tempo porque apenas uma pequena parcela daquilo 
que é dito em consulta, é realmente percebido pelos doentes.

 
ID 77
QUAIS OS PREDITORES DE PERFIL NÃO-DIPPER?

Bruno Marmelo, Júlio Gil, Anne Delgado, Luís Abreu, Pedro Ferreira, Oliveira 
Santos
Centro Hospitalar Tondela-Viseu

Introdução: O perfil não-dipper foi associado a síndrome de apneia obstrutiva do 
sono (SAOS), obesidade, elevado consumo de sal, hipotensão ortostática, disfunção 
autonómica, doença renal crónica, neuropatia diabética e idade avançada. 
Objectivos: Obter dados acerca da previsibilidade dos perfis não-dippers em populações 
de hipertensos. 
Métodos: Revistos registos de medições ambulatórias da pressão arterial em doentes 
hipertensos. Desta seleção resultou uma amostra de 90 doentes. Os doentes foram 
divididos em 2 grupos de acordo com o perfil dipper: Grupo A (GA): perfil dipper; 
Grupo B (GB): perfil não-dipper. Foi realizado follow up de 9 meses. Análise estatística 
em SPSS. 
Resultados: Da amostra, 46,7% pertenciam ao género masculino, sendo a idade média 
56,1anos. O GA correspondia a 69,6% e ao GB 30,4%. Não foi encontrada diferença 
na prevalência de factores de risco cardiovascular como diabetes mellitus (GA 13,3%, 
GB 20,0%, p=0,44), SAOS (GA 10,0%, GB 19,2%, p=0,24), obesidade (GA 23,3%, GB 
32,0%, p=0,41), dislipidémia (GA 41,0%, GB 48,0%, p=0,55) ou tabagismo (GA 6,7%, 
GB 8,0%, p=0,84). Sem diferença nos antecedentes de doença coronária (GA 5,0%, 
GB 16,0%, p=0,093) ou cerebrovascular (GA 5,0%, GB 8,0%, p=0,592). Os doentes 
do GB eram mais velhos (GA 52,8, GB 63,4, p=0,005) e faziam um maior número 
de antihipertensores (GA 1,93, GB 2,60, p=0,037). Não houve diferença no controlo 
tensional destes doentes, excepto no valor de diastólica máxima (GA 103,6, GB 96,4, 
p=0,012), mostrando semelhante percentagem de valores de sistólica (GA 37,6, GB 
47,9, p=0,11) e diastólica (GA 21,9, GB 14,6, p=0,14) acima do desejável. Não se 
registaram eventos a 9 meses. 
Conclusão: Não se identificaram diferenças entre a presença de factores de risco 
cardiovascular ou doença cardiovascular estabelecida e a presença de perfil não-dipper. 
Demonstrou-se que os doentes com perfil não-dipper são mais idosos e têm necessidade 
de mais antihipertensores, mas com controlo tensional semelhante.

ID 79
AVALIAÇÃO DO CONTROLO TENSIONAL EM DOENTES 
HIPOCOAGULADOS COM ANTAGONISTAS DA VITAMINA K

Anne-Marie Ferreira (1), Patrícia Costa (1), Jorge Demar Santos (2), Carla 
Moreira (2), Rui Oliveira (2), Sérgio Aleixo (3)
1-USF Terras de Azurara; 2-USF Infante D. Henrique; 3-USF Viseu Cidade

Introdução: A hipocoagulação constitui a base do tratamento das doenças 
tromboembólicas. Trata-se, no entanto, de uma terapêutica com riscos hemorrágicos 
importantes, potencialmente fatais. Esse mesmo risco pode ser avaliado por scores, 
como o HAS-BLED, no qual a hipertensão arterial (HTA), definida como tensão 
arterial (TA) sistólica >160mmHg, é considerada factor de risco. 
Objectivos: Avaliar o controlo da TA em doentes hipocoagulados. 
Métodos: Estudo retrospectivo, observacional, descritivo e transversal. Foram 
revistos registos de doentes seguidos em consulta de hipocoagulação nas Unidades de 
Saúde dos autores. Excluídos doentes com processo clínico incompleto. Desta seleção 
resultou uma amostra de conveniência de 76 doentes. Análise estatística em SPSS. 
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Resultados: Da amostra em causa 51,3% pertenciam ao género masculino, sendo a 
média de idade 70,59±11,7 anos. A maioria dos doentes encontrava-se hipocoagulada 
por fibrilhação auricular (73,0%). O número médio de antihipertensores por 
doente era 2,28±1,28, sendo que 10,7% não faziam qualquer antihipertensor. 
Os medicamentos mais utilizados foram os antagonistas do sistema renina-
angiotensina-aldosterona em 77,6% (IECA 45,9%, ARA II 33,8%, Antagonistas da 
aldosterona 6,8%), seguidos de diuréticos 65,8% (tiazidas 32,4%, diuréticos de ansa 
43,2%), beta-bloqueadores 39,2%, antagonistas dos canais de cálcio 25,7%, nitratos 
2,7% e simpaticolíticos 1,3%. A TA sistólica média foi 130,08±13,48mmHg, sendo 
a máxima registada 160mmHg. A TA diastólica média foi 71,95±9,0mmHg. Cerca 
de 30,7% dos doentes encontravam-se hipertensos no momento do registo, 2,7% 
tinha HTA sistodiastólica, 25,3% HTA sistólica isolada e 2,7% HTA diastólica. Em 
nenhum dos registos se verificou hipotensão. 
Discussão: Neste estudo nenhum doente ultrapassou o limiar de 160mmHg, tendo-
se constatado um bom controlo tensional no que concerne ao risco hemorrágico. 
Ainda assim, 30,7% dos doentes registaram valores de TA elevados, revelando 
controlo subóptimo.

 
ID 88
QUAL O IMPACTO DE DIFERENTES FACTORES DE RISCO 
CARDIOVASCULAR NO PROGNÓSTICO DE DOENTES COM 
ENFARTE AGUDO DO MIOCÁRDIO?

Bruno Marmelo, Anne Delgado, Luís Abreu, Júlio Gil, Pedro Ferreira, Oliveira 
Santos
Centro Hospitalar Tondela-Viseu

Introdução: Múltiplos factores estão associados ao desenvolvimento de doença 
cardíaca grave. Mas poderão os mesmos factores de risco (FR) estar associados a pior 
prognóstico aquando do estabelecimento da lesão aguda? 
Objectivos: Obter dados acerca da prognóstico de doentes com enfarte agudo do 
miocárdio (EAM) de acordo com factores de risco cardiovascular. 
Métodos: De 1264 doentes admitidos com enfarte agudo do miocárdio, foram 
excluídos doentes com antecedentes de patologia coronária prévia, resultando numa 
amostra de 1009 doentes. Foram considerados como factores de risco cardiovascular 
hipertensão arterial (HTA), diabetes mellitus tipo 2 (DM), dislipidémia (DL), 
hábitos tabagicos (HT) e obesidade (OB). Endpoints: morte no internamento (MI), 
complicações no internamento (CI) [arritmias, complicações mecânicas, lesão renal 
aguda, hemorragia, infecção nosocomial e acidente vascular cerebral (AVC)], morte 
no follow up (MFU), eventos não fatais no folow up (EFU) [síndrome coronário 
agudo, AVC, hemorragia major]. Follow up a 1 ano. Análise estatística em SPSS. 
Resultados: Da amostra em causa 67,1% pertenciam ao género masculino, sendo 
a idade média 69,2±13,1anos. Da amostra 45,5% correspondia a EAM com 
supradesnivelamento de ST (SST) e 50,8% a EAM sem SST, sendo os restantes 
de localização indeterminada. Dos doentes, 63,4% tinham HTA, 24,8% DM, 
41,5% DL, 21,7% HT e 18,7% OB. Os antecedentes de HTA, DL e HT não se 
correlacionaram com nenhum endpoint. A DM correlacionou-se com a ocorrência 
CI (com DM 38,2%, sem DM 25,1%, p<0,001) e EFU (com DM 19,6%, sem DM 
11,6%, p=0,005), sem relação com mortalidade. A OB correlacionou-se com a MFU 
(com OB 0,7%, sem OB 4,9%, p=0,18) e não com os restantes endpoints. 
Conclusão: Neste estudo a DM foi o único FR que demonstrou impacto no 
prognóstico condicionando um maior número de complicações no internamento e 
eventos não fatais no follow up. A OB paradoxalmente evidenciou menor risco de 
mortalidade no follow up.

 
ID 89
MICROALBUMINÚRIA NUMA POPULAÇÃO DE HIPERTENSOS

Helena Ribeiro, Teresa Martins, Vânia Leite, Bruno Vaz, Fernando Carvalho
USF Novos Rumos

Introdução: Um das complicações da hipertensão arterial (HTA) é a lesão renal, que 
pode ser avaliada através da taxa de filtração glomerular (TFG) e/ou pela presença 
de microalbuminúria. Para tratamento dos hipertensos com microalbuminúria são 
recomendados como primeira linha os inibidores do sistema renina-angiotensina 
(SRA). 
Objetivo: Caracterizar a vigilância e abordagem da microalbuminúria nos doentes 
hipertensos de uma unidade de saúde. 
Métodos: Estudo observacional, descritivo, transversal e retrospectivo, realizado 
numa amostra aleatorizada de hipertensos vigiados na unidade de saúde. Os dados 
recolhidos do processo clínico do SAM® em outubro e novembro de 2014 foram: 
género, idade, índice de massa corporal, dislipidemia, Diabetes Mellitus (DM), 
valores de tensão arterial (TA), valores e datas de requisição de microalbuminúria, 
TFG e fármacos antihipertensores. O tratamento de dados foi efetuado pelo SPSS®. 
Resultados: Dos 320 hipertensos estudados, 60% são do género feminino, 42,9% 
tem DM tipo 2, com valores de TA média de 139-78mmHg. Em 91,9% dos 
hipertensos foi efetuada pesquisa de microalbuminúria (70,3% no último ano) 
e em 99,7% calculada a TFG. A prevalência de microalbuminúria foi de 9,8% e 
de albuminúria 1,5%. Dos doentes com microalbuminúria/albuminúria, 68,6% 
efetuaram medição no último ano, 22,9% há menos de 2 anos e 8,5% há 2 anos ou 
mais; sendo que 57,1% apresentam TFG<90ml/min/1.73m2. Nos hipertensos sem 
critérios de microalbuminúria há 2 anos ou mais, 36,4% desenvolveram no último 
ano. Dos que já tinham microalbuminúria conhecida, 63,6% mantiveram valores 
alterados. Em relação ao tratamento, 13,5% não realiza inibidores SRA. 
Discussão / Conclusão: Esta caracterização permitiu identificar a prevalência, 
vigilância e abordagem terapêutica da microalbuminúria e TFG nos hipertensos. 
Verificou-se que existe uma percentagem de doentes com microalbuminúria 
conhecida sem vigilância no último ano e que não está a efetuar terapêutica com 
inibidores SRA.

ID 76
HIPERTENSÃO SECUNDÁRIA A RENINOMA

Igor Nunes, Tiago Santos, Sara Croca, Alberto Figueira, João Coutinho, Leonor 
Carvalho, José Manuel Braz Nogueira
Centro Hospitalar Lisboa Norte - Hospital de Santa Maria

A hipertensão arterial é uma patologia frequente, com cerca de 30-40% de 
prevalência, divindido-se em hipertensão essencial e hipertensão secundária. Esta 
última tem uma prevalência de 5-20%, da qual fazem parte grupos etiológicos 
extremamente raros como os reninomas. 
Os tumores das células justa-glomerulares (reninomas) são uma causa rara de 
hipertensão arterial estando descritos apenas 100 casos em todo o mundo. Ocorrem 
geralmente em mulheres jovens, entre os 20 e os 30 anos, sendo necessário um 
elevado índice de suspeição para o diagnóstico. Este só pode ser confirmado após 
excisão do tumor e exame anatomo-patológico. 
Apresentamos o caso de uma doente de 22 anos, referenciada pelo médico 
assistente à consulta de hipertensão para controlo e estudo de eventual hipertensão 
secundária. Encontrava-se medicada com bloqueador de canal de cálcio, inibidor 
da renina e antagonista da aldosterona, sem controlo tensional. Objectivaram-se 
secundariamente lesões de órgão-alvo, caracterizadas por hipertrofia ventricular 
esquerda e proteinúria. Analiticamente, registou-se hiperreninémia (nadir em 3400 
pg/ml) e hipocaliémia. 
Apesar de optimização com terapêutica anti-hipertensora quádrupla, não se 
verificou controlo tensional. Em Angio-TC renal, verificou-se a existência de 
formação nodular sólida localizada na região posterior do rim direito. Por suspeita 
de reninoma, a doente foi intervencionada por via laparoscópica com exérese do 
nódulo que revelou tratar-se de um reninoma. 
No follow-up imediato, a doente encontra-se normotensa sem necessidade de 
terapêutica anti-hipertensora, com retorno da reninémia a valores basais. Será 
também reavaliada no que respeita às lesões de órgão-alvo, para documentar ou não 
a sua regressão.
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NAC I O NA I S

C o n g re s s o  Po r t u g u ê s  d e 
E n d o c r i n o l o g i a  2 0 1 5  /  6 6 ª 
R e u n i ão  A n u a l  d a  S o c i e d ad e 
Po r t u g u e s a  d e  E n d o c r i n o l o g i a , 
D i a b e t e s  e  M e t a b o l i s m o
22 a  25 de Janeiro de 2015
Centro de Congressos  do Hotel 
V idamar -  Funchal  -  Madeira

9 º  C o n g re s s o  Po r t u g u ê s  d o  AVC
5 a  7 de Fevereiro de 2015
Por to Palácio Hotel  -  Por to

9 º  C o n g re s s o  Po r t u g u ê s 
d e  H i p e r t e n s ão  e  R i s c o 
C a rd i o v a s c u l a r  G l o b a l
26 de Fevereiro a  1  de Março de 
2015
Tivol i  Mar inote l  -  V i lamoura - 
Algar ve

XX I X  C o n g re s s o  Po r t u g u ê s  d e 
Ne f ro l o g i a
15 a  18 de Abr i l  de 2015
Tivol i  Mar inote l  -  V i lamoura - 
Algar ve

XXX V I  C o n g re s s o  Po r t u g u ê s  d e 
C a rd i o l o g i a
18 a  21 de Abr i l  de 2015
Palácio de Congressos  do Algar ve
Salgados -  Albufeira  -  Algar ve

XX I  C o n g re s s o  Nac i o n a l  d e 
M e d i c i n a  I n t e r n a  2 0 1 5
29 a  31 de Maio de 2015
Tivol i  Mar inote l  -  V i lamoura - 
Algar ve

CO N G RES S O S  NAC I O NA I S  E  I N T ERNAC I O NA I S 
I N T ERNAC I O NA I S

ACC : A m e r i c a n  C o l l e ge  o f 
C a rd i o l o g y  M e e t i n g
14 a  16 de Março de 2015
San Diego -  USA

A S H : A m e r i c a n  S o c i e t y  o f 
H y p e r t e n s i o n  M e e t i n g
15 a  19 de Maio de 2015
Hilton Hotel  New York -  Nova 
Iorque -  USA

ES H : E u ro p e a n  S o c i e t y  o f 
H y p e r t e n s i o n  C o n g re s s
12 a  15 de Junho de 2015
Milão -  I tá l ia

ES C : E u ro p e a n  S o c i e t y  o f 
C a rd i o l o g y  C o n g re s s
29 de Agosto a  2  de Setembro de 
2015
Londres  -  Inglaterra

E A S D : E u ro p e a n  A s s o c i a t i o n  f o r 
t h e  S t u d y  o f  D i a b e t e s  M e e t i n g
14 a  18 de Setembro de 2015
Estocolmo -  Suécia

A H A : A m e r i c a n  H e a r t 
A s s o c i a t i o n  M e e t i n g
7 a  11 de Novembro de 2015
Or lando -  USA

PORTO

VILAMOURA BARCELONA

FUNCHAL

ATENAS

NOVA IORQUE
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