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EDI TORI AL
Passemos em breve revista os artigos que vos
propomos neste número.
Interessou-nos particularmente o excelente
artigo de revisão sobre os “Métodos invasivos
no tratamento da hipertensão arterial
resistente” apresentado pelo estagiário de
Medicina André Cerejeira sob a orientação
do Prof. Doutor Jorge Polónia. Perante os
casos de hipertensão resistente alguns não
respondem adequadamente, não atingindo
valores minimamente aceitáveis às medidas
medicamentosas, por mais elaboradas que
sejam. Que opções nos restam? É sobre este
tema que tece uma análises crítica, porque
se nalguns dos métodos a sua utilidade tem
vindo a ser questionada noutros a esperança
de eficácia mantém-se. Neste artigo uma
perspectiva fundamentada é apresentada de
maneira clara.
Outro aspecto de grande actualidade é o
que envolve a discussão sobre quais são os
objectivos correctos para os valores tensionais
que se devem atingir na terapêutica da
hipertensão, particularmente após a
publicação recente de ensaios clínicos de
grande envergadura. Sobre este tema trazemos
neste número a perspectiva apresentada
recentemente pelo Dr. José Nazaré nas XVII
Jornadas de Hipertensão Arterial e Risco
Cardiovascular de Matosinhos com o título
“Novos alvos terapêuticos na HTA. Antes e
após o estudo SPRINT”. A importância deste
assunto pela repercussão epidemiológica que
pode ter na prática diária mantém acesa
tendo merecido um artigo de opinião do Dr.
Adam Chobanian na revista JAMA de 14 de
fevereiro deste ano.
Na linha dos artigos de revisão e formativos
para a nossa prática, o Dr. João Maldonado
aborda uma das complicações mais frequentes
nos hipertensos e que por sua vez agrava
significativamente o risco cardiovascular: a
fibrilhação auricular. Apresenta numa revisão
sobre os novos anticoagulantes e os critérios
de seleção que devem orientar na sua escolha.
Em sequência sobre os problemas das relações
entre a hipertensão, a fibrilhação auricular
e as suas complicações, nomeadamente a
insuficiência cardíaca, chamo a atenção para
um interessante caso clínico apresentado
nesta revista pela Drª Carla Rodrigues e
colegas: “Por detrás de uma hipertensão
arterial…”
Transcrevo uma frase que me marcou no

trabalho apresentado pelo Dr. António CruzFerreira nesta Revista: “…a diversificação das
áreas de intervenção no âmbito dos Cuidados
de Saúde Primários são uma mais-valia para
os profissionais de saúde e para os pacientes”.
Só não concordo em absoluto porque penso
que este princípio se deve estender a todos
os que intervêm em Saúde e não só em
Cuidados Primários, particularmente na
área das prevenções no espectro do risco
cardiovascular. Aqui partilha connosco a sua
experiência de um ano numa consulta médica
de apoio à prática desportiva.
Acabo a resenha deste número da Revista com
uma referência a um caso clínico sobre um
doente com uma forma de feocromocitoma.
Se bem que esta seja uma patologia rara é
uma das formas de hipertensão secundária a
que temos de estar atentos. Acompanharmos
o percurso seguido por outros é uma ajuda a
melhorar a nossa prática.
Não posso acabar sem uma pequena de nota
de grande júbilo e de esperança no futuro
pelos dez anos de existência desta Revista de
Hipertensão Arterial e Risco Cardiovascular
que se comemoram este ano. Para todos os
que têm colaborado com os seus trabalhos,
a quem a tem apoiado, permitindo a sua
existência, como a indústria farmacêutica e
à Sociedade Portuguesa de Hipertensão, de
quem somos o órgão oficial, o nosso bemhaja e os nossos parabéns.
O presente texto foi escrito de acordo com a
antiga ortografia
Vítor Ramalhinho
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À PRÁTICA DESPORTIVA NO ÂMBITO DOS CUIDADOS DE
SAÚDE PRIMÁRIOS? RELATO DE UM ANO DE EXPERIÊNCIA
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Mestre em Medicina Desportiva
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Resumo

Palavras-chave

Cuidados de Saúde
Primários; Medicina
Desportiva; Prática
Clínica

Os benefícios relacionados com o exercício físico são amplamente reconhecidos e aceites pela comunidade médica. Por outro lado, a
diversificação das áreas de intervenção no âmbito dos Cuidados de Saúde Primários são uma mais-valia para os profissionais de saúde e
para os pacientes. Em 2014, o autor, que tem formação diferenciada em Medicina Desportiva, iniciou uma Consulta Médica de Apoio
à Prática Desportiva dentro de sua unidade. O objetivo deste estudo foi o de apresentar os dados relativos ao primeiro ano de atividade.
Um total de 72 períodos de consulta foram disponibilizados, e 65 foram agendados (90%). No entanto, apenas 47 tiveram lugar. Os
utentes eram na sua maioria do sexo masculino (74%), com idades entre 8 e 75 anos. Os principais motivos de consulta foram: prescrição
terapêutica de exercício (51%); avaliação de lesões desportivas (21%) e a emissão de um atestado médico (17%). O autor acredita que,
apesar de recente, a consulta foi usada regularmente e as razões para consulta foram variadas, mas todas diretamente relacionadas com a
realização de prescrição terapêutica do exercício físico, justificando assim a sua pertinência.

Abstract

Key Words

Primary Health
Care; Sports and
Exercise Medicine;
Clinical practice

Exercise related benefits are widely recognized and accepted by the medical community. On the other hand, the diversification of the fields
of healthcare assistance is an added value for both health professionals and patients. In 2014, the author, who holds a special training in
Sports Medicine, started a Sports Medicine for Primary Care consultation within his clinic. The aim of this study was to present the data
regarding the first year of activity. A total of 72 periods of consultation were made available, and 65 were scheduled (90%). However,
only 47 took place. Patients were mostly males(74%), aged between 8 and 75 years. The main reasons for consultation were: therapeutic
prescription of exercise programs (51%); evaluation of sports injuries (21%) and issuance of a medical certification (17%). The author
believes that, although recent, the consultation was used regularly, and the reasons for consultation were varied but all addressing
relevant issues related to the therapeutic use of physical exercise prescription, therefore justifying its pertinence.

Introdução
O sedentarismo apresenta-se, atualmente, como um dos principais
problemas das sociedades modernas, ao conduzir a uma redução
do dispêndio energético pelos indivíduos, ao mesmo tempo que não
permite a aquisição dos benefícios associados à prática do exercício
físico. 1–3
Tendo em conta a necessidade de se criar um equilíbrio no balanço
entre energia ganha (através da ingestão alimentar) e a despendida
(através das atividades diárias, metabolismo basal e exercício físico)
pelo indivíduo, compreende-se que o facto mais facilmente mutável
será o exercício.4–6 Desta forma, torna-se ainda mais evidente a sua
6

importância. Adicionalmente, sabe-se hoje, em resultado da larga
evidência acumulada, que o exercício físico produz um significativo
impacto sobre várias patologias habitualmente geridas em contexto de
Cuidados de Saúde Primários, como a obesidade, a diabetes mellitus, a
hipertensão arterial, a depressão ou até a insuficiência cardíaca.4–8
Ao longo dos últimos anos, na Unidade de Cuidados de Saúde Primários
do autor, tem-se vindo a investir junto dos utentes na promoção de
hábitos de vida saudável e num estilo de vida ativo, particularmente
através do incentivo à prática de exercício físico.7–9 As ações levadas a
cabo nesta Unidade visaram não apenas os doentes, mas essencialmente
os profissionais de saúde, e passaram por apresentações científicas
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em várias reuniões, elaboração de artigos científicos sobre o tema e
organização de projetos de educação e intervenção para a saúde.
Assim sendo, tendo em conta os benefícios e a importância da prática
desportiva, em 2014 foi proposto pelo autor à Coordenação da Unidade
e à Direção Executiva do Agrupamento de Centros de Saúde a que a
Unidade pertence, a implementação de um projeto piloto denominado
“Consulta Médica de Apoio à Prática Desportiva”, no âmbito dos
Cuidados de Saúde Primários, realizada por médico com formação
específica em Medicina Desportiva, e que tinha como objetivos, entre
outros, alargar o leque de cuidados prestados aos utentes, estimular e
incentivar a prática de exercício físico e desporto junto da população,
fornecer apoio diferenciado na área da Medicina Desportiva e funcionar
como apoio à atividade clínica dos diversos médicos da Unidade.
Com este trabalho, pretende-se apresentar, de forma crítica, a casuística
do primeiro ano de atividade da consulta. Acredita o autor que a
diversificação da oferta assistencial, no âmbito dos Cuidados de Saúde
Primários, é uma mais-valia para as unidades e para os profissionais,
permitindo direcionar esforços no combate a uma epidemia crescente
(o sedentarismo) e às complicações a elas associadas. Importa, em todo
o caso, perceber se essa oferta vai ao encontro das necessidades reais dos
utentes.
Descrição
Após um processo de apresentação do projeto e autorização pelas
entidades responsáveis, em setembro de 2014 teve início a atividade
da Consulta Médica de Apoio à Prática Desportiva. Foi-lhe atribuída
uma periodicidade mensal e a duração de 3 horas, com atribuição de
20 minutos para cada período de consulta. Desta forma, nos 12 meses
em que decorreu atividade clínica foram disponibilizados 72 períodos
de consulta. Houve solicitação para marcação de consulta em 65 dos
períodos disponibilizados, correspondendo a 90% do total. No entanto,

Gráfico 1. Distribuição dos utentes por sexo

apenas se realizaram 47 consultas, o que corresponde a 72% das
agendadas.
Nos gráficos 1 a 3 apresentam-se os dados relevantes da casuística da
Consulta Médica de Apoio à Prática Desportiva, nomeadamente os
relativos ao sexo, grupos etários e motivo de consulta.
De forma resumida, podemos concluir da análise dos referidos gráficos
que a maioria dos utentes era do sexo masculino (74%), com idades
compreendidas entre os 8 e os 75 anos. Os principais motivos de
consulta foram a prescrição de um programa terapêutico de exercício
físico (51%), a avaliação de lesão desportiva (21%) e a realização do
exame médico-desportivo (17%). Importa referir que os utentes
pertenciam a 9 dos 12 ficheiros da unidade.

Gráfico 2. Distribuição por grupo etário
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Gráfico 3. Distribuição por motivo de consulta

Discussão
A evidência acumulada nos últimos anos tem demonstrado que a (in)
atividade física e o comportamento sedentário se apresentam como
dois fatores de risco distintos e que podem afetar a saúde de forma
independente.9 Por outro lado, torna-se claro que os benefícios em
saúde induzidos pelo exercício estão, na sua maioria, relacionados com
as modulações favoráveis de fatores de risco cardiovascular identificadas
nos indivíduos com padrões de atividade física elevados ou após
prescrição de programas de exercício estruturados.4–8,10
Sabe-se, também, que em sentido oposto, níveis reduzidos de atividade
física e maior sedentarismo estão associados ao envelhecimento,
relacionados com alterações desfavoráveis associadas à idade em
diversos processos fisiológicos e metabólicos, tais como: aumento da
resistência à insulina, redução de massa muscular, força, resistência e
capacidade aeróbia.11
Por todas estas razões, a prescrição e o incentivo à prática de atividade
e exercício físico devem ser uma preocupação constante dos prestadores
de Cuidados de Saúde Primários, a primeira linha do contacto dos
utentes com o Serviço Nacional de Saúde. A existência de programas
e projetos que auxiliem os agentes envolvidos na prestação de cuidados
às populações a utilizar a prescrição do exercício físico como arma
terapêutica fundamental, devem ser incentivados e promovidos.
Aceita-se, contudo, a crítica legítima de que a prescrição de exercício
físico deverá ser feita no âmbito das diferentes consultas de Cuidados
de Saúde Primários e que não haverá necessidade de se criar consultas
específicas de apoio à prática desportiva ou à prescrição de exercício.
Relativamente a este ponto, o autor, aceitando o ponto de vista, não
pode deixar de alertar para o facto de a maioria dos colegas que
8

trabalham em Cuidados de saúde Primários receberem pouca formação
na área da Medicina do Exercício e do Desporto, tanto na formação
pré-graduada como pós-graduada/especialização, o que os pode colocar
numa situação de desconforto para a tomada de decisão consciente no
momento da prescrição. Este facto parece ganhar corpo com o facto de
9 dos 12 Médicos de Família da Unidade do autor terem confiado na
Consulta Médica de Apoio à Prática Desportiva para orientação dos
utentes. Não só o facto de a formação na área da Medicina do Exercício
de Desporto poder ser deficitária ou insuficiente, mas também outros
aspectos como a frequência com que os médicos realizam prescrição de
exercício físico ou o tempo disponível em cada consulta para o fazer,
poderão ter contribuído para o encaminhamento regular dos utentes
para a Consulta Médica de Apoio à Prática Desportiva.
Mantendo o foco no âmbito dos cuidados de saúde que o Serviço
Nacional de Saúde deve prestar aos utentes, torna-se importante referir
que, para os desportistas com necessidade de apoio médico especializado,
na região Centro e após a extinção da Centro de Medicina Desportiva,
não existem consultas que permitam prestar esta assistência. Na verdade,
em Portugal os atletas poderão recorrer apenas aos Centros de Lisboa e
Porto, apesar de algumas iniciativas que já foram tentadas neste âmbito
por diferentes instituições.
Apesar de se tratar de um projeto inovador e sem experiências
semelhantes relatadas na literatura, houve da parte dos diversos agentes
envolvidos uma ativa participação na dinâmica da Consulta. Foram
referenciados utentes de quase todos os ficheiros, de todas as idade e
pelos mais variados motivos. Deve-se, no entanto, fazer notar o elevado
número de faltas, apesar de se terem marcado praticamente todos os
períodos de consulta. Talvez um dos motivos que justifiquem este elevado
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absentismo possa ser o facto de a consulta ter lugar apenas de mês a
mês e, por isso, haver algum esquecimento ou perda de oportunidade
da mesma, que levem os utentes a faltar à consulta. Seria, por isso,
importante que num projeto futuro, mesmo não se aumentando a carga
horária disponibilizada, que se fizesse uma distribuição mais regular ao
longo do mês, permitindo reduzir o absentismo.
Conclusões
Apesar das dificuldades identificadas e de parecerem necessárias algumas
alterações ao modelo da consulta para maximização dos cuidados
prestados pela Consulta Médica de Apoio à Prática Desportiva aos
utentes, e como forma de apoio à prática clínica dos profissionais de
saúde da Unidade, os resultados obtidos parecem justificar, para já, a
existência de projetos semelhantes e mais ambiciosos nesta área. Assim,
o autor espera que o presente exemplo sirva de motivação a outros
Médicos de Família com diferenciação na área do Exercício e Desporto
a implementarem consultas semelhantes nas suas Unidades de Cuidados
de Saúde Primários, como forma de promoção da prescrição terapêutica
do Exercício Físico e apoio à prática desportiva, contribuindo para o
aumento dos níveis de atividade física das populações.
Conflitos de Interesse
Os autores declaram não possuir qualquer conflito de interesse.
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RELATO DE CASO: FEOCROMOCITOMA E PARAGANGLIOMA
MÚLTIPLO
CASE REPORT: MULTIPLE PHEOCHROMOCYTOMA AND PARAGANGLIOMA
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Resumo

Relata-se o caso de um jovem de 25 anos, com hipertensão arterial refratária à medicação, cujo estudo revelou feocromocitoma e
paraganglioma múltiplo. Foi submetido a exérese das lesões e o teste genético confirmou mutação na subunidade B da enzima sucinato
desidrogenase, traduzindo pior prognóstico. Após seis meses, houve recidiva hepática, também excisada. Apesar de todos os preditores de mau
prognóstico deste caso, o doente manteve-se, até à data, assintomático e livre de doença.

Abstract

We report a 25-year-old young male, diagnosed with hypertension refractory to medication, which study revealed multiple Pheochromocytoma
and Paraganglioma. The patient was submitted to surgical treatment to excision of the lesions and the genetical tests revealed a mutation
in the succinate dehydrogenase subunit B gene, leading to worst prognosis. After six months, there was an hepatic lesion, removed as well.
Despite all the predictors of worst prognosis of this case, the patient remains, until now, symptoms-free and healthy.

Introdução
Os feocromocitomas são tumores derivados das células cromafins,
produtoras de catecolaminas, representando cerca de 0.1 a 0.5% das
causas de hipertensão arterial. Podem ainda causar outros sintomas
como palpitações, taquicardia, cefaleia, diaforese, náuseas e perda de
peso. A maioria destes tumores tem localização adrenal, sendo que
cerca de 10%, os paragangliomas, surgem em locais extra-adrenais,
como ao longo das cadeias simpática e parasimpática. Cerca de 6 a
10% dos casos são familiares, podendo estes ocorrer de forma isolada
ou em associação com outros tumores, como no caso das neoplasias
endócrinas múltiplas. Aproximadamente 10% dos casos esporádicos e
50% dos familiares são bilaterais ou múltiplos. Nos cuidados de saúde
primários, quando existe suspeita de feocromocitoma, a avaliação
diagnóstica funcional deve incluir a dosagem de metanefrinas e
ácido vanilmandélico urinários, e catecolaminas plasmáticas. Neste
contexto, salienta-se a importância de que existem determinados
alimentos que não devem ser ingeridos três dias antes da colheita de
urina para doseamento das metanefrinas e do ácido vanilmandélico
(Quadro 1). O diagnóstico imagiológico é realizado através de
tomografia, ressonância magnética e cintigrafia corporal com 123I
- MIBG. O diagnóstico atempado e o tratamento cirúrgico precoce
podem levar à cura definitiva.
Caso Clínico
Trata-se de um doente do sexo masculino, com 25 anos de idade,
com antecedentes familiares de hipertensão arterial (mãe), e com
10

Chá

Café

Chocolate
Baunilha
Banana

Ameixas
Laranja
Ananás

Tomate
Limão

Quadro 1: alimentos a evitar nos três dias prévios à colheita de urina.

quadro hipertensivo refratário à medicação.
Do estudo inicial, salienta-se um aumento significativo dos valores
das metanefrinas e ácido vanilmandélico urinários. A função tiroideia
e o doseamento de eletrólitos encontravam-se sem alterações.
Realizou tomografia toracoabdominopélvica, que revelou provável
feocromocitoma com múltiplas localizações: suprarenais bilaterais
e das cadeias cava e aórtica (Imagem 1), bem como lesão torácica
esquerda supradiafragmática (Imagem 2).
Realizou cintigrafia corporal com 123I – MIBG que mostrou
hipercaptação na projeção das suprarrenais, em localização
intratorácica e paramediana esquerda.
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Imagem 1:
múltiplas
localizações
de
feocromocitoma: suprarrenais bilaterais e cadeias
cava e aórtica

Imagem
2:
lesão
supradiafragmática

O doente é proposto para cirurgia e medicado previamente com
bloqueador alfa-adrenergénico (Fenoxibenzamina 30 mg + 20 mg) e
bloqueador beta-adrenérgico (Propranolol 10 mg 2id).
O doente foi então submetido a supra-adrenalectomia bilateral
e éxerese das restantes lesões. O estudo histológico revelou
feocromocitoma maligno das suprarenais e paragangliomas das
cadeias cava, aórtica e torácica esquerda. Após excisão das lesões, o
doente manteve-se assintomático, com tensões arteriais e frequências
cardíacas controladas.
Realizou estudo genético, que revelou mutação na Subunidade B da
enzima Succinato Desidrogenase (SDH).
Seis meses depois, realiza tomografia de controlo que revela suspeita
de recidiva hepática a nível do segmento VII, junto à loca suprarenal direita (Imagem 3), confirmada por tomografia positrões-corpo
inteiro 18-FDG.
O doente foi submetido a exérese da lesão por laparotomia, cujo
estudo histológico foi compatível com metástases de feocromocitoma.
Desde então, o doente mantém-se em seguimento com consultas
periódicas, assintomático, sem mais intercorrências e sem evidência
de doença metastática até ao momento.
Conclusão
Os feocromocitomas são na maioria benignos, sendo uma pequena
parte maligna. Os preditores de malignidade são o tamanho superior
a 5cm, a localização extraadrenal e a presença de mutação na
subunidade B-SDH, estes últimos presentes neste caso. Pacientes
que apresentem invasão tumoral ou presença de metástases têm
pior prognóstico. O único tratamento potencialmente curativo é a
ressecção tumoral por via cirúrgica. No caso descrito, apesar de se
tratar de uma patologia pouco frequente, a decisão cirúrgica teve um
bom resultado, sem complicações até à data.

torácica

esquerda

Imagem 3: recidiva
feocromocitoma

hepática

de
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Resumo

Introdução: A Hipertensão arterial (HTA) é uma epidemia global e constitui um fator de risco para inúmeras doenças cardiovasculares,
sendo uma patologia frequente nos cuidados de saúde primários. A sua associação com a Hipertrofia Ventricular Esquerda (HVE) é
conhecida, estando descrito um envolvimento da hipertensão na patogenia e na evolução da HVE, verificando-se frequentemente uma
progressão da doença perante um mau controlo tensional. Descrição do caso: Doente do sexo masculino, de 42 anos, com diagnóstico
de HTA em 2002. Iniciou terapêutica com betabloqueador, tendo mantido seguimento no médico de família, apresentando-se com
descontrolo tensional frequente e pouca assiduidade à consulta. Após ECG de vigilância ao longo dos anos em 2008 verificou-se a
existência de HVE com alterações na repolarização ventricular, tendo sido referenciado para consulta de Cardiologia e iniciado um 2º
fármaco anti-hipertensor, a associação ARA com Diurético tiazídico. Realizou ecocardiograma transesofágico (2010) que revelou HVE
ligeira sem repercussão funcional, mantendo descontrolo tensional após a adição do 4º anti-hipertensor, um bloqueador dos canais de
cálcio. Recentemente, apresentou insuficiência cardíaca segundo a classificação funcional da New York Heart Association (NYHA) III com
depressão grave biventricular e provável taquicardiomiopatia no contexto de Fibrilhação Auricular com Resposta Ventricular Rápida que
motivou internamento hospitalar, investigação diagnóstica adicional e cardioversão eléctrica, encontrando-se atualmente normotenso e em
ritmo sinusal. Comentário: O Médico de família tem um papel fundamental no diagnóstico e vigilância de doentes com HTA. No entanto,
muito há a ser feito no que diz respeito ao seguimento dos doentes e prevenção desta inevitável progressão de comorbilidade cardiovascular.
Sabemos que a sua patogenia está estritamente relacionada, mas de que forma podemos nós, médicos de família ser mais proativos na nossa
prática clínica para impedir este desfecho??

Abstract

Introduction: Arterial Hypertension (HTA) is a global epidemic that remains a major risk factor for cardiovascular disease and is often
found in primary healthcare consultations. Hypertension’s association with left ventricular hypertrophy (HVE) is notorious and HTA
is reported both in pathogenesis and progression of LVH. This progression is also increased by poor blood pressure control. Case report:
Caucasian male, 42 years-old, diagnosed with HTA in 2002. Therapy with beta-blockers was started, but consultation’s assiduitity with
the family doctor was poor, presenting with frequent uncontrollable tension. After EKG monitoring over the years, in 2008 LVH is
diagnosed, also presenting ventricular repolarization altercations. He was referred for a cardiology consultation and initiated a 2nd
anti-hypertensive drug, an angiotensin receptor-bloquer associated with a thiazide diuretic. The Transesophageal Echocardiography (in
2010) showed slight LVH without functional repercussion, remaining blood pressure uncontrolled even after the addition of a 4th antihypertensive drug, a calcium channel blocker. Recently, the patient presented with heart failure level III (according to New York Heart
Association functionan scale) with severe biventricular function depression and tachycardiomyopathy in the context of atrial fibrillation
with rapid ventricular response that led to hospitalization, complementary diagnostic investigation and electrical cardioversion. Currently
the patien remains on sinus rythm and normotensive state. Comment: Family physicians play a key role in diagnosing and monitoring
patients with hypertension. However a lot remains to unaccomplished regarding the management of patients with HTA and prevention of
this impendable progression of cardiovascular comorbidity. We know that its pathogenesis is closely related, but how can we, family doctors,
be more proactive in our clinical practice to prevent this outcome??

Introdução
A Hipertensão arterial (HTA) é uma epidemia global e constitui
um fator de risco para inúmeras doenças cardiovasculares, sendo

12

uma patologia extremamente frequente nos cuidados de saúde
primários. Em Portugal, a sua prevalência é de 26,9% (dados
2013).1
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O incumprimento terapêutico constitui um dos principais factores
atribuídos ao mau controlo tensional1 e à descompensação da
doença cardiovascular e, como tal, o papel do médico de família
é fundamental na educação do doente e na promoção da adesão
terapêutica. Segundo a Sociedade Europeia de Hipertensão,
quando quantificada a capacidade do médico em reconhecer a
má adesão terapêutica esta apresenta uma sensibilidade inferior
a 40%, mas uma especificidade de 90%, o que sugere que os
profissionais de saúde são capazes de reconhecer o cumprimento
terapêutico, mas incapazes de identificar a má adesão. Os fatores
de risco atribuídos ao incumprimento terapêutico são o caráter
assintomático da doença, doente jovem, sexo masculino, crenças
pessoais, desconhecimento sobre a doença, fraca assiduidade às
consultas, falta de tempo na consulta e má comunicação médicodoente, e ainda, a duração e o custo do tratamento.
A associação entre a HTA e a Hipertrofia Ventricular Esquerda
(HVE) é sobejamente conhecida, estando descrito um
envolvimento da hipertensão na etiopatogenia e evolução da
HVE, que representa uma adaptação compensatória ao aumento
do stress permanente na parede miocárdica2. O complexo
problema do desenvolvimento da hipertrofia ventricular esquerda
(HVE) relacionada com a HTA tem motivado múltiplos estudos
experimentais, ensaios clínicos e epidemiológicos. Face a um
descontrolo tensional persistente, verifica-se frequentemente
uma progressão da HVE perpetuando o ciclo vicioso de doença
cardíaca. Vários estudos revelam que a associação entre HTA
e HVE, aumenta o risco de morbimortalidade cardiovascular.
A diminuição do fluxo sanguíneo coronário inerente à HVE
favorece o aparecimento de patologia isquémica e arrítmica3
potenciando uma evolução para disfunção cardíaca. A HVE
torna-se assim um fator de risco mais importante para DCV que

a pressão arterial, idade, colesterolemia ou doença coronária4.
Sendo a HTA uma importante causa predisponente de
insuficiência cardíaca5 e estando também relacionada,
fisiopatologicamente, com a cardiopatia isquémica e disritmias
ventriculares, a cardiopatia hipertensiva é particularmente
relevante para o estudo de várias doenças cardíacas. Dado o pior
prognóstico dos doentes com HTA e HVE, a terapêutica antihipertensiva tem evoluído no sentido de redução dos valores
tensionais, mas também no remodelling estrutural do miocárdio.
É imperativo que o médico de família tome medidas que sejam
eficazes na redução do número de doentes com HTA e suas
comorbilidades, bem como encontrar ferramentas de diagnóstico
e terapêutica que contribuam para o controlo tensional dos
doentes hipertensos.
DESCRIÇÃO DO CASO
Doente de 42 anos, sexo masculino, raça caucasiana, casado,
funcionário público. Apresentava uma conjugação de fatores de
risco para doença cardiovascular, nomeadamente excesso de peso
(IMC=26), HTA de grau 1, tabagismo ativo (10 Unidades Maço/
Ano) e consumos alcoólicos (cerca de 91g por semana). O cálculo
do risco cardiovascular através do Score de Framingham resulta
em 12%, ou seja, risco intermédio. Nega outros antecedentes
pessoais patológicos de relevo, bem como alergias conhecidas
ou outros consumos. Como antecedentes familiares realça-se
a história pregressa de HTA materna e irmão com história de
taquiarritmia diagnosticada aos 33 anos com necessidade de
ablação cirúrgica, como é percetível no genograma da figura 1.
O diagnóstico de HTA foi feito nos Cuidados de Saúde
Primários (CSP) em 2002 (na altura com 28 anos) e medicado

Figura 1: Genograma familiar do paciente, colhido em Junho de 2015.
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com bisoprolol no ano seguinte, mantendo uma fraca assiduidade
às consultas de vigilância. Nesta fase destaca-se a má adesão
à terapêutica instituída e a relutância em alterar o seu padrão
alimentar ou iniciar atividade física regular.
Em 2008, recorreu à consulta nos CSP e fez-se acompanhar dos
resultados de ECG de controlo de HTA que evidencia hipertrofia
ventricular esquerda (HVE), apresentando-se com tensões
arteriais no limite superior do considerado normal (140/100
mmHg) (ver figura 2). Procedeu-se ao pedido de ecocardiograma
transtorácico (ETT) e, atendendo à história familiar de patologia
cardíaca, foi prontamente referenciado para a consulta hospitalar
de Cardiologia, sendo que o doente optou pelo seguimento em
consultório particular. É também introduzido telmisartan +
hidroclorotiazida em 2009 na sequência de sucessivas consultas de
vigilância em que apresentara descontrolo tensional sustentado.
O ecocardiograma realizado em 2010 demonstrou a já
diagnosticada Hipertrofia Ventricular esquerda ligeira, no
entanto, com função ventricular de ejeção globalmente
conservada (55%), mantendo o seguimento anual em cardiologia
e comparecendo ocasionalmente no seu médico de família. Os
registos tensionais desses episódios mantiveram-se elevados
(salvo medições pontuais) e os vários fármacos titulados até
doses superiores, sendo necessário em 2012 adicionar um quarto

fármaco anti-hipertensor (amlodipina).
É de destacar que nas várias consultas dos CSP foi sempre
estabelecida uma ponte de diálogo e de sensibilização para a
doença e para as suas comorbilidades, assim como foi sempre
transmitida a necessidade imperiosa de mudança dos seus hábitos
de vida. Contudo, todas as tentativas se revelaram infrutíferas,
mantendo o doente uma postura de negação em relação à doença,
justificando o descontrolo tensional com altercações da vida
diária. Na tentativa de compreender melhor o perfil tensional do
doente foi-lhe proposto que realizasse um registo tensional em
ambulatório, sendo que o doente referia manter tensão arterial
sistólica de 130 no domicílio. Nas várias e esporádicas consultas
executadas desde o início do diagnóstico e verificação do
insucesso terapêutico foi investigada a possibilidade de se tratar
de uma HTA secundária, pelo que foi pedido controlo analítico
da função tiroideia e renal, que se verificou consistentemente
nos limites da normalidade. O doente negou roncopatia e/ou
sonolência diurna aumentada, recusando a execução do exame
monitorização ambulatorial da pressão arterial (M.A.P.A.) por
fatores económicos.
Em Novembro de 2015 iniciou quadro clínico de dispneia para
esforços moderados, ortopneia e nictúria com cerca de 4 semanas
de evolução, recorrendo ao seu cardiologista assistente. Durante a

Figura 2: Cronologia da evolução patológica e terapêutica instituída ao doente entre 2008 a 2016.
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consulta, à observação, apresentava edemas periféricos e aumento
do perímetro abdominal. Realizou ECG que revelou uma
fibrilhação auricular com resposta ventricular de 160 batimentos
por minuto. Realizou concomitantemente Ecocardiograma
que demonstrou uma depressão severa da função sistólica
biventricular, com insuficiência mitral e tricúspide moderada
e dilatação auricular marcada. Perante este quadro clínico, foi
orientado para o Serviço de Urgência do hospital de residência
para tratamento da descompensação da doença cardiovascular,
onde se optou por um controlo de frequência com bloqueador
beta e digoxina, iniciando concomitantemente hipocoagulação
(por CHA2DS2-VASc=2 e HAS-BLED=1) com dabigatrano.
Foi feita uma revisão terapêutica, encontrando-se atualmente
medicado com 4 anti-hipertensores: bisoprolol, lisinopril,
furosemida e espironolactona, bem como agendada posterior
cardioversão eléctrica O doente encontra-se atualmente em
ritmo sinusal.
O episódio do internamento constituiu para o doente um
ponto de viragem, no qual finalmente se consciencializou
da sua patologia cardiovascular. Optou por adquirir hábitos
alimentares mais salutares (com redução ponderal verificada de
7,5%), iniciou atividade física moderada regular e sustentada,
diminuiu os consumos alcoólicos e cessou o consumo tabágico

com devida orientação médica. Como método de auxílio e
compliance para a terapêutica recorreu a uma aplicação para
telemóvel (MyHeart®), onde coloca os seus registos tensionais
e outros sinais vitais regularmente, agora normalizados e dentro
de parâmetros adequados, como visível na figura 3. A aplicação,
e outras disponíveis para o mesmo efeito, permitem a partilha
dos dados com o seu MF, estreitando a comunicação entre
ambos e permite estar mais alerta para possíveis exacerbações da
doença cardiovascular. Outro instrumento muito útil utilizado
pelo doente e que possibilita a obtenção imediata dos registos
na consulta é a sua inserção no Portal da Saúde, cujo acesso é
permitido a partir da Plataforma de Dados da Saúde (PDS).
Comentário
Este caso clínico vem salientar a importância do médico de família
na promoção da adesão terapêutica, mudança e manutenção
de estilos de vida saudáveis. Porém, mantém-se a dificuldade
na recepção dessa mensagem, constituindo o incumprimento
terapêutico e a rejeição de tais mudanças obstáculos frequentes e
transversais a outras especialidades.
Existem vários métodos que facilitam a deteção da má adesão que
podem ser divididos em métodos subjetivos (análise do diário

Figura 3: Valores tensionais registados e apresentados na aplicação MyHeart®.
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terapêutico, entrevista clínica direcionada), métodos diretos
(determinação dos níveis sanguíneos do fármaco) e métodos
indiretos (contagem do número de comprimidos, verificação da
data de renovação das receitas, avaliação da resposta clínica do
doente ao tratamento). Neste caso em concreto foram adotados
métodos subjetivos e indiretos que acabaram por se revelaram
insuficientes.
Assim, o médico de família encontra-se numa posição
privilegiada para promover o cumprimento terapêutico, a
elucidação sobre a sua doença, sua patogenia e implicações
funcionais, bem como o impacto do tratamento da mesma. O
aconselhamento deve abranger medidas não farmacológicas,
pelo encorajamento da adoção de estilos de vida saudáveis, e o
estabelecimento de objetivos e responsabilidade terapêuticos
partilhados, permitindo ao doente o poder de decisão sobre a
opção terapêutica mais indicada ao seu perfil, atendendo aos
efeitos secundários e famacocinética. A intervenção breve da
entrevista motivacional pode também desempenhar um papel
importante, enquadrando-se no âmbito do aconselhamento e
motivação no sentido da evicção das consequências espetáveis
para a doença. As novas tecnologias e aplicações também vieram
estreitar esta comunicação, permitindo que esta ocorra para além
do consultório, transmitindo segurança ao doente, que se sente
mais acompanhado, e ao médico, que de forma subliminar está a
motivar e sensibilizar o doente para a sua saúde.
Todas estas estratégias são importantes no sentido de aumentar
a adesão terapêutica que, ao cumprir o objetivo de melhorar
o controlo tensional, permitirá reduzir o risco de eventos
cardiovasculares e com isto diminuir a morbimortalidade
associada à HTA.
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A hipertensão arterial (HT) é a doença crónica mais comum nos países desenvolvidos e representa um significativo problema de saúde pública.
É também o principal fator de risco modificável de mortalidade cardiovascular. Apesar do vasto leque de opções terapêuticas farmacológicas
disponíveis e recomendadas, a taxa de controlo desta patologia está longe do ideal. Diversos fatores, entre os quais a resistência à terapêutica
farmacológica, contribuem para este deficiente controlo.
Define-se hipertensão arterial resistente como uma pressão arterial superior ao objetivo proposto, apesar do uso de pelo menos três fármacos anti
hipertensores de classes diferentes, nas doses otimizadas, um dos quais um diurético. A sua prevalência exata é desconhecida, estimando-se que
seja um problema crescente e que afete cerca de 10% da população hipertensa.
A eficácia limitada dos fármacos atualmente disponíveis no controlo da HT provavelmente reflete a complexidade dos mecanismos fisiopatológicos
envolvidos na génese e manutenção desta patologia. A ativação crónica do sistema nervoso simpático tem sido alvo de novas técnicas de
intervenção, tais como a desnervação simpática renal e a terapia de ativação do barorreflexo.
O objetivo desta revisão é ilustrar o papel desempenhado por alguns métodos invasivos no tratamento da hipertensão arterial resistente e rever
os resultados de estudos recentes nesta área.
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Hypertension (HT) is the most common chronic disease in developed countries and represents a major healthcare issue. It is also the leading
modifiable risk factor for cardiovascular mortality. In spite of the broad range of drugs available and recommended for its treatment, its control
rate is far from ideal. Resistance to pharmacologic treatment is amongst the factors that contribute to this deficient control.
Resistant hypertension is defined as blood pressure above the proposed target, despite the concurrent use of at least three antihypertensive drugs of
different classes, including a diuretic, at optimized doses. Its exact prevalence is unknown, but it is estimated to be a growing problem, affecting
approximately 10% of the hypertensive population.
The limited efficacy of pharmacologic treatment in HT control probably reflects the complex pathophysiologic mechanisms involved in the
development and maintenance of this disease. The chronic activation of the sympathetic nervous system is the target of new intervention technics,
such as renal sympathetic denervation and baroreflex activation therapy.
The goal of this review is to illustrate the role of invasive methods in the treatment of resistant hypertension and to evaluate the results of recent
studies in this field.
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Introdução
A hipertensão arterial (HT) é a doença crónica mais comum nos
países desenvolvidos, afeta sensivelmente 25-30% da população
adulta em todo o mundo e representa um significativo problema
de saúde pública (1). É também o principal fator de risco
modificável de mortalidade cardiovascular (CV ) (2). Estima-se
que, em todo o mundo, valores elevados de pressão arterial (PA)
sejam responsáveis por 54% dos acidentes vasculares cerebrais,
47% das doenças cardíacas isquémicas e 13,5% da mortalidade
global (3).
Apesar do vasto leque de opções terapêuticas farmacológicas
disponíveis e recomendadas, a taxa de controlo desta patologia
está longe do ideal (4). Em Portugal, de acordo com o estudo
Portuguese HYpertension and SAlt (PHYSA), aproximadamente
42,2% da população adulta é hipertensa, dos quais 74,9% são
tratados e apenas 42,5% controlados (5). Mesmo entre pacientes
hipertensos tratados, a percentagem de controlo é de somente
55,7%. Diversos fatores, entre os quais a resistência à terapêutica
farmacológica, contribuem para este deficiente controlo.
A American Heart Association (AHA) definiu, em 2008,
hipertensão arterial resistente (HTR) como uma PA superior
ao objetivo proposto, apesar do uso de pelo menos três anti
hipertensores de classes diferentes, nas doses otimizadas, um
dos quais um diurético (6). A mesma definição foi adotada pelas
Sociedades Europeias de Hipertensão e Cardiologia (ESH/ESC)
em 2013 (7). Uma definição mais lata inclui também os doentes que
só conseguem ser controlados com 4 ou mais anti hipertensores.
Doentes com HTR apresentam um risco cardiovascular mais
elevado que indivíduos hipertensos sem resistência à terapêutica,
tornando-se fundamental a sua identificação (8).
A prevalência exata desta patologia é desconhecida, estimando-se
que afete atualmente cerca de 10% da população hipertensa (1).
Esta fatia tem vindo a aumentar gradualmente desde 1988, apesar
da melhoria das taxas de controlo de PA registadas ao longo do
mesmo período (1). A prevalência crescente dos fatores de risco a
ela associados, tais como obesidade, consumo elevado de sal, idade
avançada, diabetes mellitus, apneia de sono e doença renal crónica,
parece ser responsável por esta situação, sendo expectável que esta
tendência se mantenha no futuro (6). Em Portugal, de acordo com
o estudo PHYSA, a prevalência de HTR na população hipertensa
tratada é de 8% (5).
A eficácia limitada dos fármacos atualmente disponíveis no
controlo da HT provavelmente reflete a complexidade dos
mecanismos fisiopatológicos envolvidos na génese e manutenção
desta patologia. A ativação crónica do sistema nervoso simpático
(SNS), mecanismo central na fisiopatologia da HTR, tem sido
alvo de novas técnicas de intervenção, tais como a desnervação
simpática renal (DSR) e a terapia de ativação do barorreflexo
(TAB).
O objetivo desta revisão é ilustrar o papel desempenhado por
alguns métodos invasivos no tratamento da hipertensão arterial
resistente e rever os resultados de estudos recentes nesta área.

Métodos
Esta revisão foi baseada numa pesquisa bibliográfica na base de
dados PubMed. A pesquisa foi efetuada usando combinações dos
seguintes termos: carotid sinus, baroreflex, electrical stimulation,
resistant hypertension, hypertension, blood pressure, autonomic
denervation, catheter ablation, sympathectomy e sympathetic nervous
system. Foram também revistas as referências bibliográficas dos
artigos encontrados. Foram excluídos artigos aos quais não foi
possível obter acesso ao texto integral, bem como artigos não
escritos em Português, Espanhol, Francês, Italiano ou Inglês.
Papel do sistema nervoso simpático nos estados hipertensivos
O SNS contribui para o desenvolvimento, perpetuação e gravidade
da HT essencial, estimando-se que esta patologia seja de origem
neurogénica em mais de 50% dos casos (9). Precocemente na HT
estabelece-se um perfil de circulação hipercinética, com elevação
da FC, do volume de ejeção, da resistência vascular periférica e dos
níveis plasmáticos de noradrenalina. Estas alterações registamse em qualquer estadio de severidade da doença (10). Para além
de participar na fisiopatologia da HT, a hiperatividade simpática
contribui também para as anomalias metabólicas, cardíacas, renais
e vasculares que se desenvolvem ao longo do tempo em pacientes
hipertensos (9-11).
Pensa-se que a resistência aos fármacos anti hipertensores pode,
em parte, dever-se a uma inibição inadequada do SNS (11). A
correta identificação dos doentes hipertensos que apresentam
hiperatividade simpática poderá levar a uma melhor seleção de
pacientes propostos para terapêuticas invasivas (12).
Desnervação Simpática Renal
Papel da atividade simpática renal no controlo da pressão
arterial
A hiperatividade simpática renal tem um papel central na
patogénese da hipertensão arterial (11, 13). Foi demonstrado
que indivíduos hipertensos apresentam uma elevação do tónus
simpático renal, e que a extensão deste aumento se relaciona com
a magnitude da HT (9, 14).
O rim apresenta uma densa inervação, com fibras simpáticas
eferentes e aferentes (ambas situadas na adventícia da artéria
renal), funcionando simultaneamente como alvo e local de origem
da atividade simpática.
A resposta do rim à estimulação dos nervos simpáticos eferentes
parece depender da frequência dos estímulos. Frequências de
estimulação reduzidas promovem a secreção de renina (via adrenorecetores β1), frequências intermédias influenciam também a
reabsorção tubular de sódio (via adreno-recetores α1B) e descargas
de elevada frequência levam ainda à vasoconstrição renal (via
adreno-recetores α1A) (15, 16). Estes componentes da regulação
neurogénica da função renal contribuem para a elevação da PA,
e estão envolvidos na fisiopatologia da HT em pacientes com
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hiperatividade simpática (9).
Por outro lado, os nervos simpáticos renais aferentes são estimulados
por mecano-recetores situados na parede pélvica renal (sensíveis a
variações na pressão hidrostática) e quimio-recetores localizados
no interstício renal (que detetam isquemia renal e stress oxidativo)
(17, 18). Estes nervos influenciam a descarga simpática para os
diversos órgãos envolvidos no controlo cardiovascular (como o
coração, os vasos periféricos ou o próprio rim), participando assim
na elevação neurogénica da PA (9, 19, 20).
Estudos em modelos animais de HT demonstraram que a ablação
dos nervos eferentes pode diminuir a libertação de renina, aumentar
o fluxo sanguíneo renal e facilitar o controlo da PA, enquanto a
ablação dos nervos aferentes pode atenuar a contribuição renal
para a hiperatividade simpática sistémica, e reduzir tanto a PA
como o dano de órgãos-alvo subsequente (21-25). Estes resultados
forneceram uma base fisiopatológica para a avaliação da DSR no
tratamento da HTR.
Procedimento
A técnica mais comum (Symplicity Renal Denervation System)
consiste na introdução de um cateter na artéria renal, por via
femoral, ligado a um gerador de radiofrequência. São realizadas
descargas na parede da artéria com o objetivo de destruir os
nervos simpáticos renais, que se localizam na camada adventícia.
São geralmente executadas 4 a 6 ablações em cada artéria
sob orientação fluoroscópica, em direção proximal, separadas
longitudinal e rotacionalmente num padrão helicoidal, cada uma
com uma duração de 2 minutos e 8 watts de potência (11).
A técnica é minimamente invasiva e apresenta tempos de
procedimento e de recuperação muito curtos. A temperatura,
impedância e descarga de energia emitida pelo cateter são
constantemente monitorizadas de forma a evitar lesão arterial.
Devido à inexistência de evidência clínica satisfatória, a DSR não
está recomendada em crianças, grávidas, pacientes com anomalias
significativas da artéria renal, intervenções prévias na artéria renal,
condições clínicas instáveis ou hipertensão pulmonar (26).
Um tema ainda não resolvido consiste em saber como avaliar
o sucesso do procedimento, já que a tecnologia atualmente
disponível não permite determinar imediatamente se foi alcançada
uma ablação satisfatória dos nervos renais. As alterações da PA
não são informativas, dado que apenas se manifestam ao longo de
semanas ou meses (27).
Encontram-se atualmente em desenvolvimento dispositivos
alternativos com o intuito de reduzir o desconforto do paciente e
o tempo do procedimento, bem como de aumentar a sua eficácia.
Alguns destes modelos propõem-se a efetuar ablações simultâneas
em múltiplas localizações (como o Symplicity Spyral), ou a realizar
a desnervação de forma não invasiva através de energia ultrassónica
focalizada de alta intensidade (como o Kona Medical Surround
Sound System) (27). Outros permitem uma simpatectomia química,
através da microinfusão de neurotoxinas na parede do vaso (como
a guanetidina ou a vincristina) (28).
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Evidência clínica
O primeiro ensaio que se propôs avaliar a viabilidade, eficácia e
segurança da DSR no tratamento da HTR foi o Symplicity HTN1,
um estudo proof-of-concept, prospetivo e não randomizado. A
desnervação foi aplicada a 45 pacientes diagnosticados com HTR,
e observou-se uma redução da PA aos 12 meses de 27/17 mmHg,
sem se registarem quaisquer complicações major (2, 29).
Subsequentemente foi conduzido um estudo prospetivo,
multicêntrico e randomizado (Symplicity HTN2), que englobou
106 pacientes diagnosticados com HTR. Aos 6 meses, a redução
média de PA medida no consultório (endpoint primário) no grupo
submetido a DSR foi de 32/12 mmHg, por oposição ao grupo
de controlo, no qual não se verificaram alterações significativas na
PA. Contudo, uma parcela dos doentes intervencionados (10%) foi
classificada como não respondedora por não apresentar qualquer
alteração relevante no perfil tensional de base (30). Não ocorreram
efeitos adversos relevantes, lesões tardias nas artérias renais ou
alterações relevantes da função renal (11).
O Symplicity HTN3 foi desenhado com o intuito de colmatar
algumas das limitações dos seus predecessores. Trata-se de um
ensaio com uma amostra de considerável dimensão, prospetivo,
cego (single-blinded), randomizado e controlado, no qual se
procurou excluir o efeito placebo submetendo o grupo de controlo
a um sham procedure (31). Um total de 535 doentes diagnosticados
com HTR e com PAS ≥160 mmHg foi distribuído na proporção
2:1 entre o grupo de tratamento e o de controlo, e seguido durante
6 meses. Em média, os pacientes estavam medicados com 5
fármacos anti hipertensivos, 4 dos quais na dose máxima tolerada,
não sendo permitidas alterações nesta terapêutica nas 2 semanas
anteriores ao ensaio ou durante o período de follow-up.
Em contraste com os estudos anteriores, o endpoint primário de
eficácia (variação média da PAS medida no consultório) não foi
alcançado. Aos 6 meses, observou-se uma redução considerável
desta variável no grupo de controlo (12 mmHg), equiparável à
registada no grupo submetido a DSR (14 mmHg, p=0,26) (31).
Não foi igualmente encontrada qualquer diferença estatisticamente
significativa entre os dois grupos na redução de PA avaliada por
MAPA 24h (endpoint secundário). Estes resultados provocaram
um forte impacto na comunidade científica, levando à suspensão
do Symplicity HTN4 e de ensaios semelhantes conduzidos na Índia
e no Japão (32).
Foram rapidamente avançadas explicações que procuravam
justificar os resultados obtidos. No Symplicity HTN3 incluiu-se
pela primeira vez uma fração considerável de pacientes AfroAmericanos (26%). Verificou-se que, quando esta população é
excluída, é possível detetar uma redução significativa da PAS no
grupo submetido a desnervação comparativamente ao grupo de
controlo (-15,2 vs -8,6 mmHg, p=0,012) (33).
Uma análise post-hoc revelou que o número de ablações foi
um preditor de resposta à DSR, e que a desnervação completa
de ambas as artérias renais foi apenas realizada em 19 dos 364
indivíduos do grupo de tratamento. Estes 19 pacientes sofreram
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uma redução de 24 mmHg na sua PAS, por oposição a doentes
submetidos a uma ablação incompleta de ambas as artérias, nos
quais a PAS decresceu somente 14 mmHg (34). A maioria dos
intervencionistas envolvidos (60 em 111) tinha uma experiência
muito limitada antes do início do estudo (apenas 1 ou 2
procedimentos de DSR realizados) (33). Estes dados contribuíram
para aumentar a variabilidade de resposta à desnervação e para que
a validade deste ensaio tenha sido posta em causa (35).
Um pequeno estudo publicado em 2015 (Symplicity Flex) procurou
avaliar a eficácia da DSR numa população diferente: indivíduos
no primeiro estadio de HT com resistência à terapêutica
farmacológica (36). Foram incluídos 71 pacientes, com uma
PAS diurna média (avaliada por MAPA) de 144 mmHg, e foi
novamente usado um sham procedure como controlo. Tal como
no Symplicity HTN3¸o endpoint primário de eficácia (variação da
PAS avaliada por MAPA 24h) não foi alcançado. Contudo, os
autores enfatizam que, quando os dados são analisados per protocol
(e não de forma intention-to-treat, como inicialmente idealizado),
é possível verificar que o grupo submetido a desnervação sofreu
uma redução mais acentuada da PAS basal em relação ao grupo de
controlo (-8,3 vs -3,5 mmHg, p=0,04) (36).
Por outro lado, dois estudos Europeus recentemente publicados
investigaram o papel da DSR em pacientes com HTR avaliada
de uma forma bastante mais criteriosa. São estudos prospetivos,
randomizados e controlados, porém em ambos os casos os autores
referem problemas éticos para um sham procedure não ter sido
efetuado ao grupo de controlo (37, 38).
No ensaio Checo Prague-15, a resistência à terapêutica farmacológica
foi confirmada por MAPA 24h, análise toxicológica plasmática
para verificar a adesão à terapêutica, e exclusão exaustiva de
HT secundária num centro de hipertensão. Durante 6 meses, os
efeitos anti hipertensivos da DSR foram comparados com terapia
farmacológica intensificada, incluindo espironolactona, em 106
pacientes com HTR leve a moderada (PAS basal ≥140 mmHg
quando medida no consultório, e ≥130 mmHg quando avaliada
por MAPA) (37).
Aos 6 meses, não foi observado benefício da DSR na redução
da PA face à terapia farmacológica intensiva. Verificaram-se
reduções semelhantes da PAS em ambos os grupos (quer avaliada
por MAPA 24h, quer medida no consultório), apesar de se terem
verificado efeito adversos decorrentes da medicação em 39% dos
pacientes do grupo farmacológico (39).
No estudo Francês DENER-HTN, a resistência ao tratamento foi
confirmada de uma forma igualmente exigente (38). Neste ensaio,
apenas foram incluídos pacientes com PA diurna avaliada por
MAPA 24h ≥135/85 mmHg, após exclusão de causas secundárias
e tratamento durante 4 semanas com uma terapêutica tripla
standard, que consistia em indapamida, ramipril (ou irbesartan, em
caso de tosse seca) e amlodipina. Os doentes foram aleatoriamente
distribuídos num rácio 1:1 entre o grupo A (DSR combinada com
tratamento anti hipertensivo sequencial standard - TAHSS) e B
(apenas TAHSS), e seguidos durante 6 meses.

O TAHSS seguia as recomendações das guidelines do Reino Unido
para o tratamento da HT, consistindo na adição sequencial de
fármacos (espironolactona, bisoprolol, prazosina e rilmenidina)
entre o segundo e o quinto mês de follow-up em ambos os grupos,
caso a PA medida mensalmente em ambulatório fosse superior
ou igual a 135/85 mmHg (40). Não foram permitidos quaisquer
outros fármacos anti hipertensivos durante o estudo (38). A
adesão à terapêutica foi avaliada durante o período de seguimento
através de uma escala auto administrada validada para a população
Francesa (Morisky Medication Adherence Scale), que revelou taxas
de adesão superiores a 70% em ambos os grupos (38, 41).
Aos 6 meses, foi observada uma diferença estatisticamente
significativa, apesar de modesta (-5,9 mmHg), na redução média de
PAS diurna medida em ambulatório (endpoint primário) no grupo
submetido a DSR comparativamente ao grupo B. À semelhança
de estudos anteriores, registou-se uma elevada variabilidade na
resposta à DSR, bem como uma taxa muito reduzida de efeitos
adversos relacionados com a desnervação (38).
Por último, encontram-se atualmente a decorrer diversos estudos
que se debruçam sobre dispositivos mais modernos de DSR. O
mais recente cateter da Medtronic (Symplicity Spyral), capaz de
realizar múltiplas ablações simultâneas, está a ser investigado em
dois ensaios prospetivos, randomizados e sham-controlled de média
dimensão: Spyral HTN-On Med (NCT02439775) e Spyral HTNOff Med (NCT02439749). Ambos avaliam o efeito anti hipertensor
desta técnica em indivíduos com HT moderada, contudo no
primeiro são incluídos doentes num regime farmacológico estável,
enquanto no segundo os pacientes não cumprem qualquer terapia
farmacológica.
A desnervação não invasiva através de energia ultrassónica
focalizada de alta intensidade está também sob investigação clínica.
O Ensaio WAVE IV (NCT02029885), prospetivo, randomizado,
controlado por sham procedure e duplamente cego, procura avaliar
a eficácia e segurança desta técnica em 132 pacientes com HTR
severa, nos quais a adesão à terapêutica é confirmada através da
análise toxicológica da urina.
Terapia de ativação do barorreflexo
Papel do barorrecetor carotídeo na regulação da pressão
arterial
O arco reflexo carotídeo contribui para a homeostasia da pressão
arterial através de um mecanismo de feedback negativo.
A elevação da PA ativa fibras nervosas sensíveis ao estiramento
situadas na bifurcação da artéria carótida comum (barorrecetor
carotídeo). O estímulo mecânico é transformado num estímulo
elétrico, que se propaga pelo nervo glossofaríngeo até ao núcleo
do trato solitário (medula dorsal), onde se liberta principalmente
glutamato (42, 43). Aqui é iniciado o ramo efetor deste reflexo.
Neurónios inibitórios projetam-se para a área vasomotora (medula
ventrolateral), inibindo o tónus simpático, enquanto neurónios
excitatórios se projetam para a área cardioinibitória (núcleo
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ambíguo), estimulando o tónus parassimpático cardíaco (11, 42).
Assim, perante um aumento da PA, este circuito promove a
redução do inotropismo, frequência cardíaca (FC) e tónus vascular,
contribuindo para o retorno da PA ao valor basal. Ocorre ainda
inibição da libertação de renina e da vasopressina (42). Um
efeito oposto é observado quando a PA decresce (42). Outros
barorrecetores arteriais, localizados no arco aórtico, nos vasos
pulmonares e no coração, participam também neste arco reflexo
(11, 42).
Durante muito tempo pensou-se que o papel dos barorrecetores
estava limitado à compensação de variações agudas na pressão
arterial, e que estes não participavam na regulação da PA a longo
prazo, especialmente na presença de HT crónica, porque se
adaptavam aos novos valores tensionais (fenómeno de resetting)
(44). Esta teoria foi inicialmente proposta por McCubbin em 1956
quando observou que, para valores idênticos de PA, o barorrecetor
dispara a uma frequência muito inferior em cães hipertensos,
quando comparados com cães normotensos (45). Por outro
lado, em 1973 verificou-se que a desnervação dos barorrecetores
sinoaórticos aumentava a PA apenas temporariamente (46).
Contudo, estudos mais recentes realizados em modelos animais
de HT crónica demonstraram que o fenómeno de resetting é
incompleto, e que a ativação prolongada dos barorrecetores
provoca uma redução sustentada no tempo da PA, bem como da
noradrenalina e renina plasmáticas (11, 47).
Procedimento
O dispositivo de primeira geração de estimulação elétrica do BC
(Rheos Hypertension System) consiste num gerador de impulsos
conectado a elétrodos implantados bilateralmente junto ao seio
carotídeo. Parâmetros relativos à descarga elétrica (frequência,
amplitude e largura do impulso), bem como à sua administração
(uni ou bilateral) são passíveis de regulação de forma não invasiva
(48).
Após a implantação cirúrgica, o aparelho é ligado com uma
voltagem inicial de 1 V, sob monitorização da PA e FC. A voltagem
é aumentada ao ritmo de 1 V/min até aos 6 V (ou até se observar
hipotensão severa ou bradicardia), sendo geralmente obtida uma
relação dose-resposta entre a magnitude do estímulo e a redução
da PA (11).
De seguida, o gerador é implantado numa bolsa infraclavicular (em
regra à direita), aguardando-se aproximadamente um mês para
cicatrização da ferida operatória antes da reativação do dispositivo
(11).
Um dispositivo de segunda geração (Barostim neo) foi recentemente
desenvolvido na tentativa de melhorar o perfil de segurança.
Apresenta uma bateria 60% mais pequena mas com maior duração
(cerca de 3 anos) e um único elétrodo, que estimula unilateralmente
o seio carotídeo. Esta opção decorreu de ter sido observado que,
com o sistema Rheos, a estimulação unilateral direita era até mais
eficaz do que a estimulação bilateral (11, 49). Como vantagem
adicional, permitiu reduzir substancialmente o tempo anestésico e
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cirúrgico, já que é abordada apenas uma artéria carotídea.
A TAB não está recomendada em pacientes com falência do
barorreflexo, estenose carotídea, implante ou radiação prévia na
região carotídea, neuropatia autonómica ou com episódios de
síncope ou eventos CV major nos últimos 3 meses (50-52).
Evidência clínica
No primeiro ensaio, Rheos Feasibility Trial, procurou-se avaliar a
viabilidade do dispositivo num grupo de 10 doentes diagnosticados
com HTR (53). Após 3 meses de follow-up registou-se uma
diminuição média da PA de 22/18 mmHg, quando medida no
consultório, e de 14/9 mmHg, quando avaliada por MAPA 24h,
sem que se tenham registado efeitos adversos relevantes (11, 48,
53).
Seguidamente foi realizado um estudo prospetivo, multicêntrico,
mas não randomizado (Device-Based Therapy of Hypertension
(DEBuT-HT)) que incluiu 45 doentes diagnosticados com HTR
(52). Registaram-se reduções na PA medida no consultório de
21/12 mmHg, após 3 meses de follow-up, e de 32/22 mmHg,
ao fim de 2 anos. Oito doentes apresentaram efeitos adversos
relacionados com a cirurgia ou com o dispositivo, sendo o perfil
de segurança ainda assim considerado aceitável e equiparável ao de
diversas cirurgias carotídeas (52, 54).
O estudo seguinte, Rheos Pivotal Trial, foi um ensaio prospetivo,
randomizado e duplamente cego que englobou 265 pacientes com
o diagnóstico de HTR confirmado por MAPA 24h. Estes foram
randomizados um mês após a implantação na proporção de 2:1
para o grupo A (TAB desde a randomização) ou B (início da TAB
6 meses após randomização) (55). Foi conduzida uma otimização
da estimulação do BC, ao fim da qual quase 75% dos doentes
acabaram por receber apenas estimulação unilateral, não obstante
a colocação bilateral dos elétrodos (55, 56).
Os endpoints primários do ensaio relacionavam-se com a eficácia
da terapia (a curto prazo e sustentada) e com o perfil de segurança
(do procedimento, do dispositivo e da TAB). Destes cinco
objetivos, dois não foram atingidos – a eficácia a curto prazo e
a segurança do procedimento. Os autores argumentam que teria
sido possível alcançar o primeiro se tivessem sido usados como
referência os valores pré-implantação (e não pós randomização),
bem como o segundo, se o comparador fossem cirurgias carotídeas
ao invés de procedimentos de implantação de pacemakers (51, 56).
Em contrapartida, foi possível evidenciar a eficácia sustentada da
TAB no final do follow-up de 12 meses, bem como a segurança do
dispositivo e da terapia.
Foi também demonstrada a eficácia prolongada do sistema Rheos
por uma duração média de 28 meses, através de um estudo followup de braço único no qual participaram os mesmos pacientes.
Observou-se uma taxa de resposta superior a 75%, e uma redução
sustentada da PAS acima de 30 mmHg nos respondedores (51,
57).
O dispositivo de segunda geração foi inicialmente avaliado em
30 doentes com HTR no estudo Barostim neo Trial (50). Aos 6
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meses de follow-up, observou-se uma diminuição na PAS de 26
mmHg, tendo 43% dos doentes atingido uma PAS inferior a 140
mmHg. Estes resultados estão em conformidade com os obtidos
nos estudos com o Rheos, porém o perfil de segurança apresentase mais favorável (90% de pacientes sem eventos relacionados com
o procedimento ou com o dispositivo nos 30 dias de follow-up
inicial, comparativamente com 75% no Rheos Pivotal Trial) (57).
Encontra-se atualmente a decorrer um ensaio prospetivo,
randomizado, controlado, duplamente cego e multicêntrico (U.S.
Barostim neo Hypertension Pivotal Trial - NCT01679132), com um
follow-up de 3 anos, que procura avaliar a eficácia e segurança do
novo dispositivo em aproximadamente 310 pacientes com HTR.
Outros métodos invasivos no tratamento da HTR
Outros métodos invasivos testados no tratamento da HTR
incluem a fístula arteriovenosa, a ablação do corpo carotídeo, a
descompressão neurovascular, a angioplastia da artéria renal e a
estimulação direta do nervo vago (2, 13).
Discussão
Em diversos ensaios mencionados nesta revisão, a seleção de
pacientes foi conduzida com base na definição de HTR da
AHA. Como já foi referido, esta corresponde a uma PA acima do
objetivo proposto, apesar do uso de pelo menos três fármacos anti
hipertensores de diferentes classes, nas doses otimizadas, sendo
um deles um diurético (6). Contudo, este conceito apresenta vários
problemas.
É possível constatar que não são excluídos pacientes cuja PA
permanece descontrolada devido a uma estratégia de tratamento
inadequada, técnica inapropriada de medição da PA, HT de bata
branca ou má adesão à terapêutica, às alterações dietéticas e do estilo
de vida (1). Estes indivíduos constituem uma fatia importante dos
doentes diagnosticados com HTR segundo os critérios da AHA,
porém na realidade apresentam HT pseudo resistente (1).
A questão da HT de bata branca assume particular destaque. Este
é um fenómeno comum e não parece estar associado com um risco
aumentado de eventos cardiovasculares (58). Apresenta-se como
uma discordância entre os valores de PA medidos em consultório
e através de MAPA 24h (58).
A título de exemplo, no estudo DEBuT-HT foi observada uma
queda da PA medida em consultório de 21/12 mmHg após 3 meses
de terapia com o dispositivo Rheos, enquanto a PA medida por
MAPA 24h caiu apenas 6/4 mmHg (52). Uma possível explicação
para esta discrepância prende-se com o papel da hiperatividade
simpática no fenómeno da HT de bata branca (27). De acordo
com esta hipótese, a TAB, ao reduzir a atividade simpática, frenaria
a HT de bata branca, e em consequência pacientes tratados por
este método sofreriam uma redução acentuada da PA medida em
consultório, mas não da PA avaliada por MAPA 24h (27).
Deste modo, a definição de HT resistente à terapia farmacológica

deveria incluir a medição da PA por MAPA 24h de forma a excluir
este efeito. Adicionalmente, foi demonstrado que a PA avaliada
por MAPA 24h se correlaciona mais diretamente com o risco CV
do que quando medida no consultório (59).
Por outro lado, estudos que recorreram à análise toxicológica
urinária revelaram taxas de adesão à terapêutica inferiores a 50%
em doentes diagnosticados com HTR (60). Esta evidência coloca
dúvidas sobre a validade de estudos em que o cumprimento da
medicação não foi corretamente avaliado, como foi o caso dos
vários ensaios Symplicity.
Consequentemente surgiu a necessidade de criar o conceito de
HTR verdadeira, definida como uma PA adequadamente medida
superior a 140/90 mmHg, que se acompanha por uma medição de
PA por MAPA 24h superior a 130/80 mmHg, num paciente que se
confirme estar a tomar pelo menos 3 fármacos anti hipertensivos,
nas doses otimizadas, sendo um deles um diurético (61). Como
vimos, estudos mais recentes, como o Prague-15 ou o DENERHTN, procuraram incorporar este conceito nos seus processos de
seleção de pacientes, tendo obtido resultados bem mais modestos
ou nulos (37, 38).
Ainda assim, mesmo esta nova formulação não é consensual. Alguns
autores opõem-se à exigência de apenas três anti hipertensores
na definição de HTR, quando mais fármacos existem e estão
recomendados para o tratamento destes pacientes (6, 62). Por
exemplo, no Symplicity HTN-3 apenas um quinto dos pacientes
estava medicado com um antagonista da aldosterona, e uma
análise post-hoc revelou que o uso desta classe de fármacos foi um
preditor de resposta à DSR (31, 34). Vimos também que a terapia
farmacológica intensiva (incluindo espironolactona) mostrou ser
tão eficaz como a DSR em pacientes com HTR verdadeira leve a
moderada (37).
Assim, quando se procura avaliar o papel de métodos invasivos no
tratamento da HTR, é essencial assegurar que são selecionados
pacientes verdadeiramente resistentes à terapia farmacológica, e
não indivíduos apenas com HT descontrolada ou pseudo resistente.
É ainda de referir que foi já demonstrado o efeito benéfico destas
terapias na lesão de órgãos-alvo – no caso da DSR, em parâmetros
como rigidez arterial, albuminúria, taxa de filtração glomerular
estimada e hipertrofia ventricular esquerda; no caso TAB, apenas
nos últimos dois (2, 63-65).
Conclusão
A hipertensão resistente é uma condição clínica comum, com
importantes consequências deletérias para a saúde e para a qual
a medicina oferece, de momento, poucas soluções. Torna-se, por
isso, imperativo encontrar alternativas eficazes para este problema.
Diversos métodos invasivos, como a desnervação simpática renal
ou a terapia de ativação do barorreflexo, mostraram ser opções
promissoras no tratamento desta patologia. Porém, é fundamental
avaliar adequadamente novos dispositivos médicos antes da
sua entrada na prática clínica. O ensaio Symplicity HTN-3 veio
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sublinhar a veracidade desta afirmação.
Assim, em primeiro lugar, a eficácia destas técnicas deverá ser
demonstrada de forma inequívoca. Para tal, serão necessários
estudos de dimensão considerável, com um período de seguimento
prolongado, em que o efeito destes métodos seja comparado com
um grupo de controlo apropriado numa população com HTR
verdadeira, na qual é imprescindível assegurar a necessária adesão
à terapêutica, quer antes quer após os procedimentos. Como
parece existir uma elevada variabilidade na resposta, deverão ser
criadas ferramentas que permitam identificar os respondedores
antes de os submeter a procedimentos invasivos. Melhorias no
perfil de segurança são igualmente necessárias. Espera-se que os
dispositivos tecnologicamente mais avançados atualmente sob
investigação permitam reduzir as taxas de complicações registadas
em alguns estudos (como no Rheos Pivotal Trial), bem como o
desconforto do paciente e o tempo de procedimento.
Por outro lado, tratando-se de terapêuticas recentes, desconhecese ainda se serão eficazes e seguras a longo prazo, qual o seu efeito
na redução da mortalidade e de eventos cardiovasculares, e se
poderão alguma vez substituir as terapias farmacológicas atuais ou
se irão permanecer como uma solução de último recurso. O risco
de re-inervação a longo prazo dos territórios desnervados existe
e terá de ser ponderado e avaliado. Por conseguinte, é necessário
prosseguir com a investigação, de modo a esclarecer quais os
doentes respondedores e qual o papel exato que estes métodos
invasivos poderão vir a desempenhar no arsenal terapêutico da
hipertensão arterial.
Conflito de interesses
O autor declara a não existência de qualquer tipo de conflito de
interesses.
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Introdução
A fibrilhação auricular (FA) é a arritmia cardíaca mais frequentemente
detectada na prática clínica, sendo estimada a sua presença em cerca
de 2.3 milhões de doentes nos Estados Unidos da América e em
6 milhões na Europa, com uma taxa de ocorrência na população
geral que oscilará entre os 0.4% e os 2%, sendo mais frequente
no sexo masculino. A sua prevalência aumenta notavelmente com
a idade, circunstância que permite projectar um incremento de 6
vezes na sua ocorrência no horizonte temporal de 2050. A FA é
uma arritmia potencialmente embolígena, constituindo o Acidente
Vascular Cerebral (AVC) embólico uma das suas complicações
mais relevantes. Na verdade, o risco de AVC é 5 vezes superior nos
doentes com esta patologia, sendo reconhecido que 15 a 20% dos
doentes afectados por esta entidade tinham FA. De novo deverá ser
realçado um aumento de prevalência com a idade, oscilando entre o
1.5% entre os 50 e os 59 anos, percentagem que ascenderá aos 23.5%
entre os 80 e os 89 anos. Numa perspectiva terapêutica, os fármacos
mais estudados para a prevenção dos eventos tromboembólicos,
no contexto da FA, têm sido os antiagregantes plaquetares e os
anticoagulantes. Relativamente aos anticoagulantes, deverá ser
salientada a enorme experiência acumulada com os Antagonistas
da Vitamina K que, em estudos clínicos randomizados efectuados
durante os últimos 20 anos, permitiram demonstrar que o seu
elemento mais representativo - a varfarina - é inequivocamente
mais eﬁcaz do que os Antiagregantes de referência (aspirina e
clopidogrel) na prevenção do AVC e do Embolismo Sistémico
neste contexto, permanecendo ainda como a referência primordial
para a FA em doentes com patologia valvular hemodinâmicamente
signiﬁcativa ou em portadores de próteses cardíacas. Recentemente,
foram introduzidos no nosso arsenal terapêutico novos fármacos
anticoagulantes (NOAC), que se posicionam como opções muito
válidas, e potencialmente mais vantajosas, no tratamento da FA nãovalvular.
Estratiﬁcação do risco para anticoagulação na FA
Vários são os factores que contribuem para o risco tromboembólico
nos doentes com FA. No sentido de simpliﬁcar a sua valorização
e de optimizar a decisão terapêutica foram elaborados algoritmos
especíﬁcos, sendo o mais difundido o CHADS2 (que contempla
a presença de insuﬁciência cardíaca congestiva, hipertensão
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arterial, Idade > 75 anos, diabetes e antecedentes de AVC, AIT
ou Tromboembolismo) e o mais sensível CHA2DS2VASc (que
inclui os mesmos parâmetros acrescidos da existência de Doença
Vascular - Enfarte Agudo do Miocárdio, Doença Arterial Periférica
ou identiﬁcação de Placas na Aorta -, Idade entre os 64 e os 75
anos e sexo). Baseados neste algoritmo, não será recomendada
qualquer medicação nos raros doentes com um risco=0, devendo ser
considerada a introdução de anticoagulação, em doentes com risco=1.
Em todos os doentes com risco estimado > 2, deverá ser instituído
tratamento anticoagulante. Apesar dos seus inegáveis benefícios, o
tratamento anticoagulante condiciona riscos não negligenciáveis,
particularmente no que respeita à maior propensão à ocorrência de
hemorragias. Para facilitar a ponderação a este nível foi igualmente
desenvolvido um algoritmo de risco - o HAS-BLED - que inclui
variáveis como a Hipertensão Arterial, a avaliação da função renal e
hepática, a presença de antecedentes de AVC ou hemorragias, o INR,
a idade (>65 anos) e a medicação concomitante (Antiagregantes,
Anti-inﬂamatórios e álcool). Um resultado cumulativo > 3 sugere
um elevado risco hemorrágico, impondo uma prudência acrescida na
prescrição de anticoagulantes, bem como uma atenção redobrada no
seguimento ulterior destes doentes.
Os NOAC
Durante muitos anos a varfarina constituiu a única opção para a
anticoagulação oral. O seu mecanismo de acção é mediado pela sua
capacidade de inibir a epóxido redutase da vitamina K, suprimindo
assim a síntese de formas biológicamente activas de factores da
coagulação dependentes desta vitamina (II, VII, IX e X), bem como
de factores reguladores, como sejam a Proteína C e S. Os NOACs
têm mecanismos de acção distintos. Relativamente aos elementos
disponíveis entre nós, o dabigatrano é um inibidor directo e reversível
da Trombina (factor II), enquanto o rivaroxabano e o apixabano
são inibidores directos e reversíveis do factor Xa. Relativamente
à varfarina, estes fármacos apresentam a enorme vantagem de
não necessitarem de monitorização laboratorial, caracterizandose igualmente por uma menor probabilidade de interacções com
os alimentos e com outros fármacos. As principais características
farmacológicas dos NOACs encontram-se deﬁnidas na Figura 1.
Como poderão veriﬁcar, a dose dos fármacos deverá ser ajustada
em função da função renal, constituindo-se assim como crucial a
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avaliação prévia e rigorosa deste parâmetro. Ainda neste contexto,
apenas para o rivaroxabano é deﬁnida a administração numa única
toma diária, devendo o dabigatrano e apixabano contemplar duas
tomas nas 24 horas. Naturalmente que têm sido desenvolvida
alguma controvérsia relativamente aos méritos e inconvenientes
destas posologias, alicerçadas nas potenciais vantagens relacionadas
com uma maior comodidade e aderência veiculadas por uma única
toma diária, confrontando-se com uma argumentação que associa
uma maior eﬁcácia a uma concentração mais estável do fármaco ao
longo do tempo, melhor facultada por uma administração em duas
tomas diárias. No entanto, deverá ser salientado que a deﬁnição
posológica culminou dos dados emanados de uma serie de rigorosos
ensaios clínicos de Fase II, em que foi ponderada o melhor equilíbrio
possível entre a eﬁcácia e a segurança de cada fármaco, ainda que
os citados estudos não tenham sido sempre efectuados no contexto
da presente patologia. Na Figura 2 são resumidos os principais
resultados dos estudos clínicos de fase III, em que este novo grupo
farmacológico foi comparado com a varfarina, numa dose ajustada
em termos de eﬁcácia e segurança, num elevado número de doentes
com FA não-valvular.

Relativamente ao objectivo primário (AVC ou embolismo sistémico)
foi demonstrada a superioridade do dabigatrano 150 mg 2id (1,11%
vs 1.71% por ano; p<0.001) - estudo RE-LY - e do apixabano
(1.27% vs 1.60% põe ano; p<0.01)- estudo ARISTOTLE - e uma
não inferioridade do dabigatrano 110 mg 2id (1.54% vs 1.71% por
ano; p=0.30) - estudo RE-LY - e do rivaroxabano (2.1% vs 2.4%
por ano; p=0.12) - estudo ROCKET-AF -, sendo o apixabano o
único que demonstrou uma redução da mortalidade neste tipo de
população. No que concerne à segurança, os NOACs evidenciaram
tendencialmente uma redução signiﬁcativa no risco hemorrágico, que
relativamente à ocorrência de hemorragias importantes se revelou
mais expressiva com o apixabano (redução do risco relativo de 69%;
p<0.001) e com o dabigatrano 110 mg (redução do risco relativo
de 80%; p=0.003). Corroborando estes dados, várias metanálises,
englobando os dados de todos os estudos com NOACs, revelaram
a sua superioridade relativamente aos antivitamínicos K em ambas
as vertentes de ponderação mencionadas. Como vantagem adicional,
os NOACs caracterizam-se por facultarem uma anticoagulação de
instalação e reversão rápida, circunstância que se constitui como
favorável tanto no contexto de uma eventual cirurgia programada
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como na sua instituição directa e isolada em algumas situações que,
com os antivitamínicos K, careciam de uma ponte terapêutica com
anticoagulantes parentéricos. Uma das maiores limitações apontadas
aos NOACs relaciona-se com a ausência de antídotos especíﬁcos
para reverterem a sua actuação em situações de urgência. No entanto,
após uma sequência de estudos, muito recentemente, a Agência
Americanas de Medicamentos (FDA) aprovou a difusão clínica de
um antídoto para o dabigatrano - o idarucizumab - , um anticorpo
monoclonal humanizado que reverte rapidamente o seu efeito. Quanto
aos inibidores do factor Xa, enquanto se aguarda o desenvolvimento
de antídotos especíﬁcos, são enunciados na Figura 1 alguns dos
recursos presentemente disponíveis. Seria incontornável proceder
a qualquer apreciação sobre fármacos novos sem tecer algumas
considerações sobre os custos envolvidos na sua disseminação clínica.
Naturalmente que os NOACs são extraordinariamente mais caros
do que os antivitamínicos K, no entanto, estudos económicos que
contemplaram a sua utilização a longo prazo, tendo em consideração
o impacto favorável no pouco expressivo envolvimento laboratorial
mas nos muito relevantes custos globais referentes aos eventos e
complicações prevenidas, colocam-nos numa margem aceitável
relativamente ao binómio custo-benefício. Finalmente, alguns anos
após a sua disseminação clínica se ter veriﬁcado, somos confrontados
com um enorme manancial de dados que permitem apreciar o
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desempenho destes fármacos fora do ambiente especial dos rigorosos
estudos que os legitimaram. Estes dados, geralmente designados
da “vida real”, têm possibilitado solidiﬁcar as virtudes que eram
atribuídas aos NOACs em termos de eﬁcácia e segurança. Muito
recentemente fomos, pela primeira vez, confrontados com resultados
de avaliações comparativas entre elementos desta família, sendo
descrita uma esperada uniformidade relativamente à sua eﬁcácia. No
entanto, foram igualmente enunciadas diferenças signiﬁcativas no
que concerne à ocorrência de complicações hemorrágicas, que seriam
mais frequentes com o rivaroxabano. Naturalmente que os estudos
que fundamentam estes dados resultam de avaliações observacionais
ou retrospectivas e, como tal, imbuídas das reconhecidas limitações
que caracterizam este tipo de análises. Não obstante, a muito
considerável dimensão das populações envolvidas irá, seguramente,
promover uma investigação mais pormenorizada desta nova questão,
que poderá converter-se numa interessante controvérsia no futuro
imediato.
Nota: Este artigo foi escrito ao abrigo do antigo acordo ortográfico
* Artigo gentilmente cedido pela Empresa Raio X. Publicado no Jornal
das XVII Jornadas de Hipertensão Arterial e Risco Cardiovascular de
Matosinhos (11 e 12 de Novembro de 2016)
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NOVOS ALVOS TERAPÊUTICOS NA HTA

ANTES E APÓS O ESTUDO SPRINT*

NEW THERAPEUTIC TARGETS FOR HYPERTENSION CONTROL

BEFORE AND AFTER THE SPRINT STUDY

José Nazaré
Assistente hospitalar graduado sénior de cardiologia do Hospital Egas Moniz (CHLO)

A HTA é um dos factores de risco com maior prevalência em
todo o mundo e, se não estiver controlada, está associada a
uma probabilidade acrescida de ocorrência de complicações,
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nomeadamente acidentes vasculares cerebrais ou outras e, a
uma mortalidade precoce muito significativa. Por esta ordem
de razões, melhorar o controlo da PA é fundamental, na
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perspectiva de redução de eventos e, por esse facto, o recurso
a fármacos eficazes e bem tolerados é decisivo para assegurar
um melhor atingimento dos valores-alvo.
Nos últimos anos recomendava-se um valor-alvo da PA que
era mais ou menos consensual, sobretudo no que referia às
indicações emanadas das guidelines da SEH. Parecia, pois
pacífico apontar para um valor-alvo de 140-90 mmHg, abaixo
do qual se considerava controlada a HTA com a utilização dos
fármacos apropriados.
Em 2003 apontava-se para um valor-alvo de 140-90 mmHg
com a exceção dos doentes diabéticos em que se recomendava
baixar a PA para valores inferiores a 130-80 mmHg. Com as
recomendações de 2007 passou a sugerir-se este valor-alvo
não só para os doentes com diabetes mas também no pós
acidente vascular cerebral ou miocárdico, com o acrescento da
generalização desta regra para todos os doentes com HTA e
risco cardiovascular elevado concomitante.
Com a publicação do estudo ONTARGET e com a falta de

demonstração generalizada dos benefícios de uma descida
acentuada da PA com a terapêutica (sobretudo nos doentes
com diabetes), houve necessidade de corrigir as recomendações
(Reappraisal /2009) e passou a recomendar-se o valor de
140-90 mmHg como alvo a atingir em todos os doentes
independentemente das doenças associadas ou do risco
cardiovascular concomitante e, esta recomendação, mantevese como diretriz nas últimas guidelines da SEH (2013), com
pequenas rectificações no que se refere à PA diastólica alvo
nos diabéticos e no que se refere ao valor a atingir nos idosos
e muito idosos.
As Recomendações dos EUA que no que se refere ao JNC7
(2003) eram sobreponíveis às da SEH no que se referia ao
valor a atingir com terapêutica, passaram a ser divergentes
com a publicação do JNC8 que ao apontar para um valor-alvo
de 150-90 mmHg, nos doentes com mais de 60 anos, criou
desde logo uma grande controvérsia, sobretudo na perspectiva
de que passaria a haver um muito maior número de doentes
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considerados “controlados” por mera modificação do alvo a
atingir para a PA sistólica com a terapêutica e, possivelmente,
um numero maior de eventos consequentes a um controlo
menos adequado da PA.
A dificuldade em definir consensos nesta matéria levou a
que, nos últimos anos, vários estudos tenham comparado
os resultados de uma estratégia terapêutica mais intensiva
com uma outra menos intensa na procura dos melhores
resultados para os nossos doentes. Várias meta-análises
têm sido publicadas e, embora com resultados discrepantes,
parece haver uma indicação que a mortalidade cardiovascular
e a insuficiência cardíaca possam ser beneficiadas com uma
estratégia terapêutica que vise um controlo mais intensivo da
PA com um valor-alvo a atingir para a PA sistólica de 130 ou
mesmo 120 mmHg.
É neste impasse que surge o estudo SPRINT (Systolic Blood
Pressure Intervention Trial) em que foram aleatorizados 9361
indivíduos com uma PA sistólica de 130 mmHg ou superior,
com um risco cardiovascular aumentado, mas sem diabetes,
para um valor alvo de 120 mmHg (tratamento intensivo)
ou um valor alvo de 140 mmHg (tratamento standard). O
objectivo principal do estudo tinha a ver com um composto de
enfarte do miocárdio, outros eventos coronários agudos, AVC,
insuficiência cardíaca ou morte de causa cardiovascular.
O estudo foi interrompido antes do termo previsto, por o
objectivo principal mostrar benefício precoce, no que se
refere à ocorrência de insuficiência cardíaca ou morte de
causa cardiovascular, a favor do controlo intensivo da PA. No
entanto, o que causa alguma admiração, não houve diferença
em relação à ocorrência de AVC ou enfarte do miocárdio nos
dois grupos de controlo mais ou menos intenso da PA.
O estudo tem, contudo, várias limitações (estudo aberto,
exclusão de indivíduos com diabetes ou AVC prévios,
metodologia diferente de medição da PA) pelo que os
resultados têm sido questionados e, não parecem justificar,
pelo menos para já, uma mudança nos valores-alvo da PA a
atingir com a terapêutica.
No entanto, algumas meta-análises publicadas nos últimos
anos, apontam para um eventual benefício de uma estratégia
de controlo mais intensivo da PA. Veremos se farão doutrina,
porque falta definir quais são os doentes ou o conjunto
de indivíduos que possam vir a beneficiar deste tipo de
intervenção mais agressiva.

*Artigo gentilmente cedido pela Empresa Raio X. Publicado
no Jornal das XVII Jornadas de Hipertensão Arterial e Risco
Cardiovascular de Matosinhos (11 e 12 de Novembro de 2016)
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