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EDI TORI AL
Neste número da nossa Revista que sairá na
altura do nosso 14º Congresso destacam-se
2 artigos que abordam, o de Márcia Santos,
Patrícia Coelho e Alexandre Pereira do
Instituto Politécnico de Castelo Branco a
prevalência de hipertensão arterial (HTA) na
população adulta do concelho da Covilhã e
fatores de risco associados sendo de referir
a elevada prevalência (56%) de HTA, 42%
de hipertensos medicados mas destes apenas
43% controlados bem como os vários fatores
de risco que, neste estudo, contribuem para
o risco de desenvolvimento de HTA, e o de
Joana Coelho, M. Carvalho Rodrigues e Telma
Mendes do Centro Hospitalar Universitário
Cova da Beira que avalia a prevalência de HTA
noturna, presença ou ausência de dipping e suas
consequências e associação com vários fatores
de risco e também o efetivo controlo tensional
chamando a atenção para a importância
de, sistematicamente, ser feita esta avaliação
tensional noturna.
São publicados ainda 2 interessantes casos
clinicos.No de Ana Sá e colabs.do Hosp.de Braga
é descrita uma forma rara de HTA secundária,
muito bem documentada, relacionada com
patologia do foro nefro-urologico.No de
Raquel Ferreira e colabs. é apresentado um caso
de coartação da aorta cujo diagnostico ao mês
de idade foi posto como hipótese na Unidade
de Saúde Familiar Descobertas e confirmado e
operado rapidamente sendo um exemplo típico
da importância que os Médicos de Família
teem na resolução de situações de diagnóstico
e decisão complexas.
Fazemos votos para que o nosso 14º Congresso
Português de Hipertensão e risco cardiovascular
tenha o êxito a que já nos habituou e que
contribua não só para uma atualização científica
ímpar como seja palco para um convívio são,
despretensioso e fraterno.
Braz Nogueira
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PROGRAMA DA PRESSÃO ARTERIAL DA BEIRA BAIXA – CONCELHO
DA COVILHÃ
BEIRA BAIXA’S BLOOD PRESSURE PROGRAM – COUNTY OF COVILHÃ

Márcia Santos1, Patrícia Coelho2, Alexandre Pereira3
1. Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias | Hospital da Fundação de Aurélio Amaro Diniz
2. Sport, Health & Exercise Unit (SHERU) | Qualidade de Vida no Mundo Rural (QRural) - Instituto Politécnico de Castelo Branco
3. Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias | Centro Hospitalar Cova da Beira
Contacto: mfsts96@hotmail.com

Resumo

Palavras Chave
Pressão Arterial;
Hipertensão Arterial;
Beira Baixa.

Introdução: O Programa da Pressão Arterial da Beira Baixa conta com a colaboração de 2 instituições de ensino superior e visa
avaliar pressão arterial na população em geral, monitorizar e orientar os indivíduos com hipertensão arterial.
Objetivos: Determinar a prevalência de hipertensão arterial na população adulta do concelho da Covilhã bem como discriminar
quais os fatores de risco associados. Pretende-se ainda verificar as taxas de controlo e tratamento relativas à hipertensão arterial bem
como efetuar o seguimento dos indivíduos hipertensos.
Métodos: Trata-se de um estudo analítico, observacional, transversal cuja amostra foi calculada segundo o método de seleção
aleatório por clusters. Esta é constituída por um total de 1045 indivíduos, dos quais 54,4% pertencem ao género feminino e 45,6%
ao género masculino, com idades compreendidas entre os 18 e os 99 anos. A recolha de dados decorreu durante todo o mês de agosto
de 2017 e consistiu na realização de 3 avaliações da pressão arterial com o indivíduo sentado em intervalos regulares de 2 minutos.
Resultados: A prevalência de hipertensão arterial encontrada foi de 56,0%, dos quais 58,3% eram do género masculino e 54,1%
do feminino. Aferiu-se ainda que, do total de inquiridos, 43,3% apresentava os valores de pressão arterial fora dos níveis de
normalidade. Dos fatores de risco encontrados verificou-se que os mais predominantes foram o IMC superior a 25 Kg/m² e o
sedentarismo, com prevalências de 59,0% e 50,3%, respetivamente.
Conclusão: Verificou-se uma elevada prevalência de hipertensão arterial no concelho da Covilhã.

Abstract

Key-words
Blood Pressure;
Arterial Hypertension;
“Beira Baixa” region.

Introduction: The Beira Baixa Blood Pressure Program counts on the collaboration of 2 higher education institutions and aims to
evaluate blood pressure in the general population, monitor and guide individuals with hypertension.
Objective: To determine the prevalence of arterial hypertension in the adult population of Covilhã region as well as to identify the
associated risk factors. It is also intended to verify the control and treatment rates related to arterial hypertension as well as doing
the follow-up of the hypertensive individuals.
Methods: This is an analytical, observational, cross-sectional study whose sample was calculated according to the random clustering
method. It consists of a total of 1045 individuals, of whom 54.4% belong to the female gender and 45.6% to the male gender, aged
between 18 and 99 years. Data collection took place throughout August and consisted of 3 blood pressure assessments with the
individual sitting at regular intervals of 2 minutes.
Results: The prevalence of arterial hypertension was 56.0%, of which 58.3% were male and 54.1% female. It was also verified
that, of the total of respondents, 43.3% presented the values of blood pressure outside the levels of normality. It was also verified
that 42.2% of the respondents reported taking antihypertensive medication, of which 18.4% presented blood pressure values within
the normal range. The most prevalent risk factors were BMI> 25 kg / m² and sedentary lifestyle, with prevalences of 59.0% and
50.3%, respectively.
Conclusion: There was a high prevalence of arterial hypertension in the municipality of Covilhã.

1. Introdução
As doenças cerebrocardiovasculares (DCV) são exemplos de
doenças causadas por alterações patológicas no músculo cardíaco e
nos vasos sanguíneos, sendo consideradas a principal causa de morte
a nível mundial. A hipertensão arterial (HTA) foi identificada
como o fator de risco mais comum das DCV (1), manifestando-se
6

como uma patologia que abrange ambos os géneros e todas as faixas
etárias deixando de ser apenas uma doença de idosos nos países
desenvolvidos, passando a ser uma doença que também afeta jovens,
adultos e até crianças (2).
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 17,5
milhões de pessoas morreram em 2012 por DCV, representando 31%
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de todas as causas de morte (3). Esta patologia representa também um
grave problema de saúde nacional não só pela elevada prevalência
que apresenta (29,1%) como também pelo elevado número de
hipertensos não diagnosticados ou não tratados adequadamente (4,5).
Os valores da PA de cada indivíduo variam de momento para
momento em resposta às diversas atividades e emoções pelo que,
segundo as normas da Direção Geral de Saúde (DGS), o diagnóstico
clínico de HTA é feito “em avaliação de consultório, como a elevação
persistente, em várias medições e em diferentes ocasiões, da pressão arterial
sistólica (PAS) igual ou superior a 140 mmHg e/ou da pressão arterial
diastólica (PAD) igual ou superior a 90 mmHg” (6), deve no entanto a
PA ideal ser inferior a 120/80 mmHg (7).
O tratamento da HTA poderá ter duas variantes, uma que se
restringe à adoção de medidas de alteração do estilo de vida,
controlando fatores de risco que possam ser modificáveis como a
diminuição de peso, do consumo de sal, controlo do consumo de
bebidas alcoólicas, tabagismo, diminuição do stress e uma adequada
dieta alimentar que deve incluir uma maior ingestão de frutas,
legumes e saladas bem como fomentar a prática de exercício físico (8,
9)
. A outra variante é a via farmacológica à qual se recorre quando as
medidas de alteração do estilo de vida são insuficientes.
A elevada prevalência desta patologia aliada à sua associação com
as DCV, evidencia a importância da realização do presente estudo
uma vez que cada vez mais as faixas etárias mais jovens apresentam
maiores percentagens de prevalência desta patologia. Desta forma,
pretende-se promover uma maior sensibilização para o tratamento e
prevenção desta doença com o objetivo de melhorar a expectativa de
vida dos indivíduos (10). Em suma, o principal objetivo deste programa
é verificar a prevalência de hipertensos na Beira Baixa e sinalizá-los
adequadamente para que possam ser orientados adequadamente.
2. Métodos
2.1. Desenho e Amostra do Estudo
A presente investigação tem por base um estudo do tipo analítico
observacional transversal. É constituída por uma amostra de 1045
indivíduos, 569 dos quais (54,4%) do género feminino e 476 (45,6%)
do género masculino, todos eles com idade igual ou superior a 18
anos e residência oficial no concelho da Covilhã. No que diz respeito
à idade, esta foi agrupada segundo as respetivas faixas etárias (18-29
anos, 30-39 anos, 40-49 anos, 50-59 anos, 60-69 anos, 70-79 anos e
≥80 anos), obtendo-se uma idade média de 60,4 ± 17,81 anos, com
idade mínima de 18 anos e idade máxima de 99 anos.
Para a seleção dos respetivos indivíduos foi utilizado o método de
seleção aleatório por clusters, sendo que foi definido à priori que nos
grandes aglomerados populacionais a seleção seria feita por ruas
enquanto que nos pequenos aglomerados seria realizada por aldeias.
Todos os indivíduos dos respetivos clusters selecionados foram
analisados.
Para a presente investigação, recorreu-se aos censos de 2011 (11)
através dos quais foi possível obter a amostra da população adulta
que participaria no estudo, perfazendo um total de 51797 indivíduos.

Utilizou-se um nível de confiança de 95% e um erro amostral de 3%,
o que resultou num total previsto de 1043 indivíduos.
2.2. Protocolo do Estudo
Decorrida a seleção aleatória e efetuado o deslocamento até à
residência dos indivíduos selecionados, questionou-se os mesmos
relativamente ao seu consentimento de participação no presente
estudo. Caso consentissem participar na investigação proposta,
a recolha da informação necessária era realizada pela equipa de
investigação que procuraria obter, através de um questionário,
os dados antropométricos de cada indivíduo, patologias já
diagnosticadas, história familiar, fatores de risco associados, entre
outros.
Após a assinatura do consentimento informado e o preenchimento
do inquérito procedeu-se à avaliação da pressão arterial segundo as
Guidelines de 2013 da European Society of Hypertension e da European
Society of Cardiology (8). Obtiveram-se 3 avaliações da pressão arterial
com os indivíduos sentados sendo que se considerou hipertensão
quando os valores da PAS foram superiores ou iguais a 140mmHg e
os valores de PAD a 90mmHg inclusive (8).
2.3. Variáveis Recolhidas
Para a análise e identificação do perfil hipertensivo em indivíduos
com idade igual superior a 18 anos na região da Beira Baixa,
nomeadamente no concelho da Covilhã, foram recolhidas diversas
variáveis que se dividiram em 2 classes: qualitativas nominais e/ou
ordinais e quantitativas. No que diz respeito às qualitativas nominais
podem citar-se o género, o tabagismo, o alcoolismo, o sedentarismo, a
diabetes Mellitus, a hipercolesterolémia, as doenças cardiovasculares,
a história familiar de doença cardiovascular, a história familiar de
HTA, a HTA geral, a HTA medida, a HTA medicada, a HTA
não controlada, a HTA não diagnosticada. Quanto às variáveis
quantitativas foram registadas o peso, a idade, a altura, a pressão
arterial diastólica e a pressão arterial sistólica. Foi ainda possível
definir duas variáveis qualitativas ordinais: a idade, distribuída pelas
respetivas faixas etárias, bem como as classes de IMC.
Previamente foram definidos os vários perfis de hipertensão, assim:
a HTA geral englobou todos os indivíduos que apresentaram valores
de PAS e/ou PAD médios superiores aos valores de normalidade
(140/90 mmHg, respetivamente) bem como os indivíduos que
efetuavam medicação anti-hipertensora. No que diz respeito à HTA
medida, esta foi obtida com base nos indivíduos que apresentaram
valores médios de PAS e/ou PAD superiores aos valores de
normalidade independentemente de realizarem medicação antihipertensora. Quanto à HTA medicada, considerou-se todos os
indivíduos que afirmaram realizar terapêutica anti-hipertensora.
Deste modo, tentou ainda perceber-se qual a prevalência de HTA
não controlada, tendo para isso em conta os indivíduos que apesar
de realizarem medicação anti-hipertensora apresentaram valores
médios de PA acima dos limites de normalidade. Por fim, definiu-se
a HTA não diagnosticada considerando para tal todos os indivíduos
que apresentaram valores da PAD e/ou PAS médios acima dos
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valores de normalidade e que afirmaram não fazer medicação antihipertensora.
2.4. Análise Estatística
Foram codificadas todas as variáveis em estudo no software SPSS
Statistics®, versão 24, com o objetivo de criar uma base de dados para
que estas pudessem ser tratadas. Seguidamente, foi feita uma análise
descritiva quantitativa e qualitativa testando as hipóteses entre as
variáveis, calculando as médias, desvios padrão, valores mínimos
e máximos, frequências absolutas e relativas. Note-se que foi
definido um p-value igual ou inferior a 0,05 como estatisticamente
significativo.
De modo a avaliar o poder preditivo dos diferentes fatores de risco
ajustados à idade e género no que diz respeito à probabilidade de
apresentar HTA, foram ajustados modelos de regressão logística
com o método Backward Wald. Da mesma forma, foram avaliados
os pressupostos bem como o poder descriminante do modelo
apresentado mediante a realização da curva ROC de acordo com o
descrito em Marôco, J. (2007) (12).
2.5. Questões Éticas da Investigação
Segundo a declaração de Helsínquia “O objetivo primário da
investigação médica em seres humanos é compreender as causas, a
evolução e os efeitos das doenças e melhorar as intervenções preventivas,
diagnósticas e terapêuticas (métodos, procedimentos e tratamentos)” (13).
Este foi o objetivo comum do estudo realizado, sendo que toda a
equipa de investigação declara não existirem conflitos de interesse
por nenhuma das partes envolvidas e o respeito por todos os
princípios éticos enunciados na declaração de Helsínquia.
Ao longo do presente estudo a recolha da informação foi
realizada com a máxima confidencialidade dando principal
relevância à privacidade e aos direitos do participante. Por forma

a respeitar as questões éticas, a recolha da informação foi efetuada
presencialmente sendo posteriormente codificada impossibilitando
assim o conhecimento da identificação do indivíduo. Aos indivíduos
que apresentaram valores de PA acima da normalidade foi dada a
possibilidade de serem acompanhados por profissionais de saúde
além da equipa de investigação, para tal assinaram um segundo
consentimento informado onde autorizaram esse contacto que ficou
descrito neste segundo consentimento.
O presente estudo, aprovado pela comissão de ética, não possui
quaisquer fins lucrativos manifestando apenas interesse académico
e científico.
3. Resultados
3.1. Perfil Antropométrico
No que diz respeito ao perfil antropométrico, após a análise dos
dados obtidos, constatou-se que o Índice de Massa Corporal (IMC)
apresentou valores compreendidos entre 15,70 kg/m² e 48,49 kg/m²,
obtendo-se assim uma média de 26,28 kg/m² e um desvio padrão
de 4,54 kg/m². Consequentemente, e decorrente da distribuição da
amostra em estudo pelas respetivas classes de IMC, pôde verificarse que a maioria dos inquiridos tinha excesso de peso com uma
prevalência de 39,4% e 19,6% dos indivíduos inquiridos apresentava
obesidade. Por fim, verificou-se ainda que uma parte da amostra
em estudo, mais precisamente 38,4%, tinha o seu peso dentro dos
valores de normalidade e 2,6% encontravam-se abaixo do peso.
3.2. Fatores de Risco
Dada por concluída a recolha e o tratamento estatístico dos dados
obtidos relativamente aos fatores de risco em estudo na presente
investigação, pode afirmar-se que os mais predominantes foram o
IMC superior a 25,0 kg/m2 e o sedentarismo, assumindo prevalências
de 59,0% e 50,3%, respetivamente. Seguiram-se a dislipidemia, a

Gráfico 1 – Fatores de risco presentes
na amostra em estudo
Legenda: IMC – Índice de Massa
Corporal; H. – Hábitos; DM – Diabetes
Mellitus; HTA – Hipertensão Arterial
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história familiar de HTA, os hábitos alcoólicos, o tabagismo e por
fim a diabetes Mellitus, assumindo prevalências conforme descrito
no gráfico 1.
3.3. Análise da Pressão Arterial no Concelho da Covilhã
Um dos objetivos definidos no Programa da Pressão Arterial da
Beira Baixa no concelho da Covilhã prendia-se exatamente com a
análise dos valores de pressão arterial obtidos neste concelho. Como
tal, e mediante a realização de uma análise descritiva, estudaram-se
as variáveis PAS média, PAD média e pulsação média registandose os valores mínimos, máximos, médios e desvio padrão para cada
uma das variáveis em estudo.
Deste modo, pôde constatar-se que os valores de PAS média obtidos
se encontravam compreendidos entre os 85,33 mmHg e os 245,67
mmHg, perfazendo uma média de 129,02 mmHg e um desvio
padrão de 19,11 mmHg. O mesmo estudo foi aplicado às restantes
variáveis que revelou que a PAD média é de 77,46 mmHg e a
pulsação média é de 76,27 bpm.
Segundo o valor de PAS média obtido, a população adulta do
concelho da Covilhã encontra-se no limite superior dos valores de
normalidade.
3.4. Prevalência de Hipertensão Arterial
3.4.1. Prevalência de Hipertensão Arterial na População Adulta
do Concelho da Covilhã
Após a análise dos dados obtidos, constatou-se que a prevalência
de hipertensão arterial na população adulta do concelho da Covilhã
foi de 56%, assumindo prevalências superiores no género masculino
(58,3%) quando comparada ao feminino (54,1%), o que revela que
mais de metade da população quer do género feminino quer do
género masculino tem hipertensão arterial.
Verificou-se ainda que a HTA apresenta uma alta significância
estatística com a idade, constatando-se assim que com o aumento
da faixa etária aumenta também a prevalência de HTA, à exceção
das últimas duas classes (70-79 e ≥ 80 anos).
3.4.2. Relação Existente entre a Hipertensão Arterial e os
Diferentes Fatores de Risco
No que diz respeito à relação existente entre a hipertensão arterial
e os diversos fatores de risco em análise na presente investigação,
procedeu-se inicialmente à averiguação da existência de uma
possível relação estatística univariada entre estes. Para tal, recorreuse à aplicação do teste do qui-quadrado, obtendo-se as significâncias
apresentadas na tabela 1.
Através da análise da presente tabela pode constatar-se que a HTA
não apresenta qualquer relação com o género (p=0,175). Contudo,
quando relacionada com a idade, IMC, sedentarismo, tabagismo,
hábitos alcoólicos, DM e dislipidémia verificou-se em todos existir
significância estatística (p<0,005). Para a variável IMC procedeu-se ao
estudo da respetiva relação com as várias classes de IMC e verificou-se
que a prevalência de HTA é superior em indivíduos com obesidade,
em oposição aos indivíduos com peso normal.

Tabela 1 - Relação entre a HTA e os diversos fatores de risco

Fatores de risco
Género
Faixa etária
IMC
Sedentarismo
Tabagismo
Hábitos alcoólicos
Diabetes Mellitus
Dislipidemia
História familiar de
HTA

Significância (p)
0,175
<0,001
<0,001
0,009
0,016
0,008
<0,001
<0,001
0,078

Legenda: IMC – Índice de massa corporal; HTA – Hipertensão
arterial
Posteriormente, procedeu-se à análise do sedentarismo mediante
o estudo de dois fatores, a realização de caminhadas e a prática de
exercício físico. A significância estatística obtida (p=0,009) permitiu
constatar que a variável em questão se encontra relacionada com a
HTA, concluindo assim que a prática de exercício físico bem como
a realização de caminhadas contribuem significativamente para a
prevenção desta patologia.
No que diz respeito ao tabagismo e aos hábitos alcoólicos, também
estes foram considerados fatores de risco diretamente relacionados
com a HTA, uma vez que apresentaram significâncias estatísticas de
p=0,016 e p=0,008, respetivamente.
De seguida, estudou-se a relação existente entre a prevalência de
HTA e as variáveis DM e dislipidémia. Desta forma, foi possível
concluir que a DM e a dislipidémia são fatores de risco diretamente
relacionados com esta patologia, apresentando uma alta significância
estatística entre eles (p<0,001). Por fim, analisou-se ainda a relação
existente entre a prevalência de HTA e a respetiva história familiar da
mesma (p=0,078), concluindo assim que não existe qualquer relação
entre ambas.
Tendo em vista o ajuste dos diversos fatores de risco analisados
anteriormente, foi realizada uma regressão logística multivariada com
o objetivo de avaliar o poder preditivo dos diversos fatores de risco
ajustados ao risco de desenvolvimento de HTA. Deste modo, verificouse que o género, a idade, o IMC, o tabagismo, a DM, a dislipidémia e a
história familiar de HTA apresentam valores preditivos significativos
positivos para a probabilidade de desenvolvimento de HTA, tal como
se pode observar na tabela 2.
No que diz respeito à sensibilidade e especificidade do modelo
exposto, verificou-se uma área inferior a 0,813 da curva ROC (Receiver
Operator Characteristc), o que permite concluir que o modelo utilizado
detém boa capacidade descriminante.
Desta forma, e recorrendo à tabela apresentada realizada segundo o
modelo efetuado, pode constatar-se que o género masculino aumenta
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Tabela 2 - Relação entre a HTA e os diversos fatores de risco, análise multivariada
Fatores de
risco
Género
masculino
Não Fumador
Fumador
Ex-Fumador
Diabetes
Mellitus
Dislipidémia
História
familiar de HTA
Idade
IMC

Intervalo de confiança de
95%
Limite
Limite
mínimo
máximo

Significânc
ia (p)

Odd Ratio
(OR)

0,016

1,534

1,082

3.914

2,218

0,005
0,057
0,044
0,000
0,000
0,013
0,000
0,000

1,592
0,653
1,062
1,527
1,065
1,098

0,986
0,432

2,571
0,988

1,051

1,072

1,095
1,053
1,060

1,534 vezes a probabilidade de desenvolver HTA, a história familiar
1,527 vezes, a DM 3,914 vezes, a dislipidemia 1,062 vezes, a idade
1,065 vezes por ano e o IMC 1,098 vezes por Kg/m², em relação aos
indivíduos que não têm esses fatores de risco presentes. No que diz
respeito ao tabagismo, os indivíduos fumadores têm uma probabilidade
1,592 vezes maior de desenvolver HTA quando comparados aos
indivíduos não fumadores e àqueles que cessaram esse hábito.
3.4.3. Prevalência de Hipertensão Arterial Medida no Concelho
da Covilhã
De seguida, estudou-se a prevalência de hipertensão arterial medida
no concelho da Covilhã, a qual foi determinada com base em todos
os indivíduos que apresentaram valores de PAS e/ou PAD superiores
aos respetivos valores de normalidade no momento da avaliação,
independentemente de estarem sob terapêutica farmacológica para
o efeito. Obteve-se assim uma prevalência de 32% distribuída quase
de igual forma por ambos os géneros masculino (32,4%) e feminino
(31,6%).
Quando relacionada com os restantes fatores de risco em estudo
verificou-se ainda que a HTA medida se encontra relacionada
com as variáveis idade (p<0,001), IMC (p<0,001), DM (p=0,010)
e dislipidemia (p=0,039), sendo que no que diz respeito à idade,
constatou-se que com o aumento da faixa etária aumenta também a
prevalência de HTA medida, à exceção da última classe (≥ 80 anos).
3.4.4. Prevalência de Hipertensão Arterial Medicada no
Concelho da Covilhã
Um dos objetivos do presente estudo prende igualmente a avaliação
da prevalência de hipertensão arterial medicada na população adulta
do concelho da Covilhã. Após a análise dos dados recolhidos, pôde
constatar-se que, do total de indivíduos inquiridos, 42,4% afirmam
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2,175

6,907
2,130

1,077
1,138

Legenda: HTA – Hipertensão Arterial; IMC – Índice
de massa corporal (p<0,001)

fazer medicação anti-hipertensora, sendo que destes 202 (45,6%)
correspondem ao género masculino e 241 (54,4%) ao género
feminino.
Procedeu-se assim à realização do teste do qui-quadrado,
relacionando a HTA medicada com os diversos fatores de risco em
estudo na presente investigação. Deste modo, concluiu-se que as
variáveis idade, tabagismo, hábitos alcoólicos, DM, dislipidemia e
IMC se encontram diretamente relacionadas com a HTA medicada
mediante a evidência de altas significâncias estatísticas (p<0,001).
3.4.5. Prevalência de Hipertensão Arterial Não Controlada no
Concelho da Covilhã
Foi ainda estudada a prevalência de hipertensão arterial não
controlada na população adulta do concelho da Covilhã, mediante
o total de indivíduos que afirmaram realizar terapêutica antihipertensora e aqueles que detinham os valores fora dos limites de
normalidade. Constatou-se, desta forma, que do total de indivíduos
que afirmaram realizar terapêutica anti-hipertensora, 43,3%
apresentam HTA não controlada. Os restantes 56,7% detêm os seus
valores de PA dentro dos limites de normalidade.
Estudou-se assim a relação existente entre a respetiva variável e os
diversos fatores de risco em estudo. Deste modo, e mais uma vez com
recurso ao teste do qui-quadrado, constatou-se que apenas a idade
(p=0,029) se encontrava relacionada com a HTA não controlada,
assumindo a sua maior prevalência na faixa etária dos 30 aos 39
anos (66,70%).
3.4.6. Prevalência de Hipertensão Arterial Não Diagnosticada no
Concelho da Covilhã
Por fim, avaliou-se ainda a prevalência de hipertensão arterial não
diagnosticada para a qual se consideraram todos os indivíduos que

JANEIRO/FEVEREIRO 2020

AO1_MarciaSantos.indd 10

1/9/2020 3:34:00 PM

apresentaram medições da PAD e/ou da PAS acima dos valores de
normalidade e que afirmaram não fazer medicação anti-hipertensora.
Desta forma, do total de indivíduos inquiridos, constatou-se que
13,6% da amostra tinha valores de PAS e/ou PAD superiores aos
valores de normalidade, correspondendo assim à percentagem de
HTA não diagnosticada.
Posteriormente, procedeu-se à averiguação da existência de uma
possível relação estatística entre a variável em estudo e os diversos
fatores de risco presentes na respetiva investigação. Foi possível
depreender que a HTA não diagnosticada se encontra relacionada
com a idade (p=0,004), o tabagismo (p=0,003), os hábitos alcoólicos
(p=0,001), a DM (p=0,054) e a dislipidemia (p=0,004).
No caso da idade verificou-se que existe uma maior percentagem de
indivíduos com HTA não diagnosticada na faixa etária dos 70-79
anos (36,80%).
4. Discussão/Conclusão
Ao longo dos anos a HTA tem vindo a ser cada vez mais considerada
um grave e crescente problema de saúde pública, não só a nível
mundial como também a nível nacional (14). Tal situação pode ser
justificada quer pelas elevadas prevalências que apresenta quer
pelo facto de ser considerada um dos principais fatores de risco no
desenvolvimento de doenças cerebrocardiovasculares, razão pela
qual existem inúmeros estudos relacionados com o tema (1,4,5,15,16). A
presente investigação tem como principal objetivo contribuir para
o conhecimento da prevalência desta patologia na região da Beira
Baixa.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, existem atualmente
mais de mil milhões de hipertensos em todo o mundo, sendo que
destes, mais de dois milhões dizem respeito a Portugal (17). Nas
últimas três décadas, o nosso país tem sido alvo de inúmeros estudos
relacionados com o tema em questão, sendo descrito como um dos
países com os níveis mais elevados de PA média. Esta afirmação
pode ser justificada com base no consumo excessivo de sal que se
verifica em Portugal, o qual, apesar de ter manifestado uma pequena
diminuição ainda continua a ser quase o dobro do recomendado
pela OMS (5,5 g/dia) (18). Os valores encontrados da média da PA
a nível Europeu, atribuem prevalências de 55% à Alemanha, 47% a
Espanha, 42% a Inglaterra e 38% a Itália e à Suécia (19). De acordo
com estudos realizados a nível nacional, como é o caso do estudo
PHYSA, a HTA afeta cerca de 42,2% da população adulta, sendo
que 44,4% corresponde ao género masculino e 40,2% ao género
feminino (20). No que diz respeito aos resultados obtidos na presente
investigação, realizada na população adulta do concelho da Covilhã
segundo um método de seleção aleatório por clusters, estes apontam
para uma prevalência de HTA de 56%. Relativamente à sua
distribuição por género, os resultados encontrados também refletem
prevalências superiores no género masculino quando comparados ao
género feminino, à semelhança do relatado pelos estudos PHYSA
em 2014 (20) e INSEF em 2015 (21). Segundo o estudo de Gomes
(18)
realizado no mesmo concelho, a prevalência de HTA obtida

foi de 63,3% percentagem ligeiramente superior à por nós agora
encontrada, mas cuja justificação pode estar relacionada com o facto
dessa recolha de dados ter sido baseada na técnica de amostragem
por conveniência. Apesar disto podemos afirmar que estas diferenças
não se manifestam muito discrepantes.
Ao estudarmos os valores médios de PAS e PAD (129,02 mmHg
e 77,46 mmHg, respetivamente), verificámos algumas discrepâncias
dos mesmos quando comparados a estudos semelhantes. Quanto ao
valor médio de PAS obtido, constatou-se que este foi ligeiramente
inferior ao encontrado no estudo Macedo (22) com uma PAS média
de 130,8 mmHg e no estudo Gomes (18) com uma PAS média de
135,3 mmHg. Mas quando comparado ao do estudo de Bernardes
(23)
realizado num concelho vizinho do agora estudado, verificou-se
que este valor foi superior ao obtido (126,62 mmHg). O facto do
estudo referido ser realizado em Idanha-a-Nova, uma localidade
situada na região interior da Beira Baixa, sendo por isso considerada
uma localidade mais rural, pode estar na base da justificação destes
valores. É legítimo supor que a melhor qualidade de vida associada
ao meio rural esteja na base dos resultados que se verificam em
relação à prevalência de HTA em Idanha-a-Nova em comparação
com o concelho da Covilhã. No que diz respeito ao valor médio
de PAD registado, este está de acordo com o estudo Gomes (20),
assumindo um valor de 77,7 mmHg, com algumas discrepâncias
mais notórias quando relacionado com o estudo Macedo (22) em
que a PAD média foi de 75,3 mmHg e o estudo Bernardes (23)
com valores de 79,27 mmHg. O valor médio de PAS encontrado
na presente investigação (129,02 mmHg) denota que a população
adulta do concelho da Covilhã apresenta valores situados no limite
superior da normalidade, o que se revela de extrema importância
dada não só a elevada prevalência de HTA obtida como também
o facto deste valor apontar para uma grande parte da amostra em
estudo em situação de pré-hipertensão.
No que diz respeito à relação entre a prevalência de HTA obtida e
os diversos fatores de risco em estudo, constatou-se que o género, a
idade, o IMC, o tabagismo, a DM, a dislipidemia e a história familiar
de HTA se encontram diretamente relacionados com esta patologia.
No caso da idade, constatou-se que com o avançar da faixa etária
aumenta também a prevalência de HTA à exceção da última classe
etária correspondente aos indivíduos com idade igual ou superior a
80 anos. Estes resultados estão de acordo com o estudo Bernardes (23)
bem como com o estudo Gomes (20). Para perceber como estes fatores
podem ter impacto negativo no aparecimento da HTA, recorreu-se
ao modelo de regressão logística multivariada através do qual foi
possível depreender que a idade é um fator de risco preponderante
para o desenvolvimento de HTA, aumentando 1,065 vezes por cada
ano a probabilidade de desenvolvimento desta patologia. Tal facto
pode ser justificado não só pelas alterações na musculatura lisa como
também no tecido conjuntivo dos vasos sanguíneos, consequentes
do processo de envelhecimento (15). Através do mesmo modelo de
regressão logística multivariado, foi ainda possível depreender que
também o género, nomeadamente o masculino, aumenta 1,534
vezes a probabilidade de desenvolvimento de HTA, estando estes
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resultados de acordo com estudos realizados a nível nacional que
afirmam que a HTA ocorre com maior frequência no género
masculino (20,21). As mudanças a que a sociedade está sujeita e dos
hábitos adotados pelo género feminino tem vindo a alterar estas
prevalências, uma vez que mulheres fumadoras e que usam métodos
anticoncecionais orais com mais de 30 anos são as mais atingidas (15).
Como é do conhecimento geral, a nicotina é prejudicial ao
organismo devido ao seu efeito de libertação de catecolaminas que
têm como consequências o aumento da frequência cardíaca, da PA
e da resistência periférica. O monóxido de carbono, resultante do
fumo do tabaco, liga-se à hemoglobina que por sua vez reduz o
oxigénio presente nos glóbulos vermelhos lesando assim a parede
interna dos vasos o que propícia à deposição de gorduras (24). Costa
(9)
refere ainda que o tabagismo é a maior causa de mortalidade por
problemas cardiovasculares no mundo e embora a sua cessação não
diminua os níveis de PA, o abandono é a medida mais efetiva para
a redução dos riscos do agravamento de uma possível patologia
cardiovascular (24). No que diz respeito aos resultados por nós
encontrados, verificou-se que os indivíduos fumadores apresentam
uma probabilidade 1,592 vezes maior de desenvolver HTA quando
comparados a ex-fumadores ou indivíduos que nunca fumaram.
Através da análise dos dados obtidos, constatou-se ainda que do
total de inquiridos 15% da população adulta do concelho da Covilhã
é fumadora e 23,1% são ex-fumadores. Estas percentagens assumem
valores inferiores aos encontrados no estudo AMALIA (25), o que
pode revelar uma maior consciencialização da população para o
abandono deste hábito de risco.
Já para o estudo da DM, constatou-se que esta aumenta 3,914 vezes
a probabilidade de desenvolvimento de HTA, apresentando-se
assim como um fator de risco com maior impacto negativo para
o desenvolvimento da mesma. A explicação para esta alta relação
negativa pode ser explicada por estudos que evidenciam a existência
de alterações funcionais e estruturais nas grandes artérias dos
indivíduos diabéticos, mostrando que as artérias destes indivíduos
apresentam maior rigidez quando comparadas aos indivíduos não
diabéticos (26).
Não obstante a todos os fatores de risco até agora apresentados
e discutidos, surge ainda a dislipidemia e a história familiar de
HTA, as quais também apresentaram a existência de uma relação
estatisticamente significativa com a HTA. Segundo a aplicação do
mesmo modelo de regressão logística multivariada, pode concluir-se
que a dislipidemia aumenta 1,062 vezes o risco de desenvolvimento
de HTA e a história familiar 1,527 vezes quando comparado aos
indivíduos que não predispõem destas condições. Segundo alguns
estudos já realizados na tentativa de encontrar uma explicação
para esta relação, percebeu-se que a dislipidemia contribui para
o aparecimento da HTA mediante a ativação do sistema reninaangiotensina bem como a redução da disponibilidade de óxido nítrico
e a disfunção endotelial (15,16). A sensibilidade ao sal, a secreção de
substâncias vasoativas e o enriquecimento de membranas celulares
com excesso de colesterol são mecanismos que contribuem para a
exacerbação do processo aterosclerótico (16). O concelho da Covilhã,
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localiza-se na região interior do país, onde os hábitos alimentares
consistem maioritariamente na ingestão de salgados, enchidos,
queijos, carnes gordas, entre outras do mesmo género, todos estes
alimentos apresentam-se como alimentos potenciadores para o
aumento do colesterol e triglicerídeos. Também no que diz respeito
à história familiar de HTA, foi encontrado um estudo que comprova
a forte predisposição genética desta patologia, este estudo revelou
ainda que 64% dos indivíduos que haviam tido AVC relataram
história familiar de HTA (27).
Segundo alguns estudos o excesso de peso associa-se com maior
prevalência ao desenvolvimento de HTA desde idades jovens, sendo
que em idade adulta, mesmo entre indivíduos não sedentários, este
fator contribui para um maior risco de desenvolvimento de HTA
(27,28)
. Alguns estudos afirmam que indivíduos com um maior IMC
têm maior probabilidade de desenvolver várias patologias como
hipertensão, diabetes tipo 2, entre outros (10, 24, 28, 29). No estudo por
nós apresentado verificou-se que o IMC foi um dos fatores de risco
mais prevalentes mostrando que do total de indivíduos inquiridos
59% se encontrava acima do peso normal (IMC ≥ 25,0), pelo
modelo de regressão logística consegue afirmar-se que esta variável
aumenta 1,098 vezes por Kg/m² a probabilidade de desenvolvimento
de HTA. O facto de mais de metade da população deste concelho
ter obesidade deve ser um outro aspeto a ser estudado e trabalhado
pelas equipas de investigação e saúde do concelho em causa pois o
acesso à saúde muitas vezes encontra-se restringido nestas zonas do
país devido às longas distâncias entre as mais variadas aldeias e os
postos de saúde. A população deve ser alertada para a necessidade
de combater este fator de risco que tem uma relação direta com o
aumento da PA e as patologias cerebrocardiovasculares.
Tentámos ainda perceber o comportamento das várias variáveis
criadas para o estudo da HTA. Verificou-se que a prevalência de
HTA medicada foi 42,4%, percentagem esta francamente inferior
à obtida no estudo de Simões (30). A relação desta nova variável e os
diversos fatores de risco em estudo permitiu concluir que a maioria
dos indivíduos com HTA medicada não fuma, não possui hábitos
alcoólicos nem DM, o que permite tirar a ilação de que os indivíduos
podem ter consciência da necessidade de controlo destes fatores de
risco, no entanto estes mesmos indivíduos apresentam dislipidemia,
excesso de peso e sedentarismo. Note-se que o tratamento da HTA
poderá ter duas variantes, uma que se restringe à adoção de medidas
de alteração do estilo de vida, controlando fatores de risco que
possam ser modificáveis como a diminuição de peso, do consumo
de sal, consumo de bebidas alcoólicas, tabagismo, diminuição do
stress e uma maior ingestão de frutas, legumes e saladas bem como
fomentar a prática de exercício físico (30,31). A outra é a farmacológica
à qual se recorre quando as medidas de alteração do estilo de vida são
insuficientes. Os fármacos utilizados vulgarmente nestes casos são os
fármacos anti-hipertensores usados muitas vezes em associação com
outros medicamentos. Não podemos deixar de referir que a terapêutica
farmacológica associada à HTA não têm como objetivo o tratamento
da HTA, mas sim o seu controlo (30,32).
No estudo da taxa de controlo de HTA, verificou-se que 43,3% da
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população adulta do concelho da Covilhã tem os seus valores de PA
fora dos níveis de normalidade. Os resultados obtidos manifestam-se
preocupantes uma vez que quase metade da população adulta com
HTA medicada do concelho da Covilhã não tem a HTA controlada.
Tal facto poderá ser justificado com base na idade avançada da
população em causa ou da falta de informação para a necessidade da
toma diária da terapêutica anti-hipertensora. Os idosos muitas vezes
recusam-se ou esquecem-se de tomar a medicação para o controlo
da HTA contribuindo assim para o não controlo desta patologia.
Outro aspeto importante é o fator económico que se pode manifestar
como um fator crucial considerando os baixos rendimentos das
famílias portuguesas que pode levar os doentes a ter de optar por uns
medicamentos em detrimento de outros.
Algumas dificuldades foram encontradas durante o decorrer do
presente estudo, entre as quais se pode citar o método de seleção
aleatório por clusters. A adoção deste método permitiu selecionar
aleatoriamente a amostra representativa da população total do concelho
em estudo, no entanto, devido à atual problemática relacionada com
a reduzida demografia do interior do país, muitas das ruas/aldeias
selecionadas encontravam-se desertas. O método de recolha dos dados
relativos aos fatores de risco presentes na respetiva amostra, foram
obtidos por intermédio de questionários, baseando-se assim apenas
nas declarações dos inquiridos e não em provas sanguíneas, podendo
desta forma ocorrer alguma imprecisão na obtenção das respostas a
estas variáveis.
Face à prevalência de HTA obtida no concelho da Covilhã, sugere-se
o desenvolvimento de campanhas de prevenção primária no sentido de
alertar e consciencializar a população dos problemas que poderão advir
desta patologia, tendo como principal objetivo minimizar a incidência
de HTA, aumentar o seu controlo e tratamento e ainda diminuir os
fatores de risco modificáveis mais prevalentes nesta população.
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Introdução: A hipertensão arterial noturna (HTAN), um valor representativo da pressão arterial basal do organismo, mostra ser
melhor preditor de eventos cardiovasculares e morte, sendo, por isso, fulcral o controlo do perfil tensional nas 24 horas.
Objetivo: Avaliar a prevalência de HTAN na amostra, analisar o perfil tensional de cada doente, bem como caracterizar as condições
clínicas associadas e inferir potenciais correlações.
Métodos: Estudo descritivo, observacional e retrospetivo numa amostra de utentes, com idade igual ou superior a 18 anos, submetidos a
monitorização ambulatória da pressão arterial (MAPA) no ano de 2017. Com recurso ao programa SClínico, foram recolhidos os dados
da MAPA, o sexo, a idade, o índice de massa corporal (IMC), a história de consumo tabágico, a presença de dislipidemia, a presença
de Diabetes Mellitus (DM) e a presença de patologia cardiovascular. Registo e processamento efetuado através do programa SPSS.
Resultados: Obtiveram-se 422 MAPA válidas, sendo que 57,1% eram de utentes do sexo feminino. A classe etária mais
representativa foi a dos indivíduos com ≥65 anos. Antecedentes de excesso de peso, consumo tabágico, dislipidemia e DM estavam
presentes em 48,1%, 22,5%, 63,7% e 28,9%, respetivamente. Verificou-se que 97,2% apresentavam Hipertensão Arterial Diurna
(HTAD) e que a prevalência de HTAN é de 62,3%. 53,1% apresentavam padrão não dipper. Apurou-se que 93,1% dos doentes
estavam sob terapêutica anti-hipertensiva e, destes, apenas 33,1% se encontravam com o perfil tensional controlado. Verificou-se
uma relação estatisticamente significativa entre a HTAN e as seguintes variáveis: sexo, IMC, dislipidemia e DM. Demonstrou-se,
também, uma relação entre HTAN e eventos cardiovasculares. Obteve-se ainda, uma relação entre o padrão não dipper e a presença
de enfarte agudo do miocárdio. História de acidente vascular cerebral e/ou enfarte agudo do miocárdio foram mais frequentes nos
indivíduos não dipper.
Conclusão: A grande percentagem de doentes com fatores de risco cardiovascular, sobretudo em termos de hipertensão, excesso de peso,
dislipidemia e DM, chama à atenção para o facto de ser crucial uma abordagem multifatorial dos doentes. A elevada prevalência
de HTAN, na amostra, denota a importância do diagnóstico e alerta para a importância da MAPA como aliada insubstituível,
não só no diagnóstico, mas também na monitorização, controlo e seguimento desta patologia que acarreta um aumento do risco
cardiovascular. Assim, salienta-se a relevância da caracterização do padrão noturno da pressão arterial, uma vez que com esse
conhecimento será possível adaptar a abordagem terapêutica de acordo não só com a pressão arterial diurna, mas também de acordo
com a pressão arterial noturna, tendo por base uma ferramenta que pode ser a chave: a cronoterapia. Este estudo reforça ainda a
essência da adaptação terapêutica de forma individualizada.

Abstract

Introduction: The nocturnal arterial hypertension (NAHT), a representative value of the basal arterial pressure of the organism,
proves to be a better predictor of cardiovascular events and death. Therefore, it is important to control the tension profile in the 24hour period.
Objectives: To evaluate the prevalence of NAHT in the sample; to analyse the tensional profile of each patient, as well as to
characterise the associated clinical conditions and to infer potential correlations.
Methodology: A descriptive, observational and retrospective study of a sample composed of patients aged ≥18 years old who
underwent ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) in 2017. By using the SClínico software, data on ABPM, sex, age,
body mass index (BMI), history of smoking, the presence of dyslipidemia, the presence of diabetes mellitus (DM) and the presence of
cardiovascular disease were collected. The data collected were recorded and processed using the SPSS software.
Results: There were 422 valid ABPM of which 57.1% were female patients. The most representative age group was composed of
individuals aged ≥65 years old. Background of overweight, smoking, dyslipidemia and DM were present in 48.1%, 22.5%, 63.7%
and 28.9%, respectively. It was verified that 97.2% had Diurnal Arterial Hypertension (DAHT) and that the prevalence of
NAHT was 62.3%. 53.1% presented a non-dipper pattern. It was found that 93.1% of the patients were under antihypertensive
therapy and of these only 33.1% had a controlled tension profile. There was a statistically significant relationship between NAHT
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and the following variables: sex, BMI, dyslipidemia and DM. A relationship between NAHT and cardiovascular events was also
demonstrated. There was also a relationship between the non-dipper pattern and the presence of acute myocardial infarction. History
of stroke and/or acute myocardial infarction was more frequent in non-dipper individuals.
Conclusion: The large percentage of patients with cardiovascular risk factors, especially in terms of hypertension, overweight,
dyslipidemia and DM, draws attention to the fact that a multifactor approach to patients is crucial. The high prevalence of NAHT
in the sample indicates the importance of diagnosis and alerts to the importance of ABPM as an irreplaceable ally, not only in the
diagnosis but also in the monitoring, control and follow-up of this pathology that leads to an increase in cardiovascular risk. Thus,
the relevance of the characterisation of the nocturnal pattern of blood pressure is emphasised, since with this knowledge it will be
possible to adapt the therapeutic approach according to not only diurnal blood pressure but also according to nocturnal blood pressure,
having as a base a tool that may be the key: chronotherapy. This study also reinforces the essence of therapeutic adaptation in an
individualized way.

Introdução
A Hipertensão Arterial (HTA), definida pela presença de pressão
arterial (PA) sistólica igual ou superior a 140 mmHg e/ou PA
diastólica igual ou superior a 90 mmHg, continua a ser considerada
um problema de Saúde Pública (1,2). A nível mundial a sua
prevalência ronda os 30-45% e Portugal não foge a estes valores,
tendo uma prevalência de 42,2%, segundo o estudo PHYSA (3,4).
Em Portugal, as doenças cardiovasculares são responsáveis por
cerca 100 mortes por dia, sendo a HTA um fator de risco major
para patologia cardiovascular e mortalidade associada à mesma
(2,5). De modo paralelo, a Hipertensão Arterial Noturna (HTAN)
mostrou ser melhor preditor de eventos cardiovasculares e morte,
de forma independente e superior à PA diurna (6). A HTAN é
caracterizada pela média da PA noturna sistólica igual ou superior
a 120 mmHg e/ou média da PA noturna diastólica igual ou
superior a 70 mmHg (1). A variação da PA ao longo do ciclo sonovigília depende do ritmo circadiano, consistindo no padrão dipper,
quando ocorre uma diminuição igual ou superior a 10% da média
da PA noturna, relativamente à diurna, ou no padrão não dipper se
não houver diminuição de 10% na PA noturna (7,8). Contudo, se
a queda for igual ou superior a 20% denomina-se extreme dipper
e se houver uma subida da PA noturna designa-se reverse dipper
(8). De facto, a fisiopatologia da HTAN é heterogénea e complexa
destacando-se, de entre os mecanismos subjacentes, alterações
do metabolismo do sódio, desequilíbrio do sistema nervoso
autónomo, inflamação vascular ou sistémica e disfunção endotelial
(5,7,9). A HTAN (isolada ou associada à hipertensão diurna) está
relacionada com lesão de órgão alvo e maior risco cardiovascular
(10). O próprio padrão não dipper encontra-se associado a pior
prognóstico cardiovascular, no entanto os valores absolutos da PA
noturna mostram ser preditores mais fidedignos do que o padrão
não dipper (11).
O método gold standard para o diagnóstico da HTAN e para a
caracterização do perfil tensional é a Monitorização Ambulatória
da Pressão Arterial (MAPA), porém o seu uso limitado e a falta
de consciência, ainda existente, sobre a hipertensão contribuem
para que a HTAN continue a passar despercebida, implicando
limitações no diagnóstico e tratamento (5).
Assim sendo, para prevenir e evitar a progressão de danos

cardiovasculares, é fulcral o controlo efetivo da PA ao longo
das 24 horas, não podendo ser descurada a presença de outros
fatores de risco como o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade, a
dislipidemia e a diabetes mellitus (DM).
Objetivos
Pretende-se com este trabalho avaliar a prevalência de HTAN
numa amostra de utentes submetidos a MAPA no CHUCB,
bem como caracterizar as condições clínicas associadas e inferir
potenciais correlações.
Metodologia
Estudo descritivo, observacional e retrospetivo, numa amostra
de utentes submetidos a MAPA no ano de 2017, no CHUCB.
Foram recolhidos os dados relativos à MAPA, o sexo, a idade, o
índice de massa corporal (IMC), a história de consumo tabágico,
a presença de dislipidemia, de DM e de patologia cardiovascular
(EAM e AVC). Como critérios de exclusão foram considerados a
idade inferior a 18 anos e a falta de informação no processo. Os
dados foram recolhidos através da consulta de processos clínicos
no programa SClínico, sendo o registo e processamento efetuado
no programa SPSS. A investigação foi autorizada pelo Serviço de
Cardiologia, pelo Conselho de Administração de CHUCB, pela
Comissão de Ética da UBI e pelo Gabinete de Investigação e
Inovação do referido hospital.
Resultados
Foram realizados 495 MAPA, em 448 utentes, tendo-se obtido,
segundo os critérios acima mencionados, 422 utentes para integrar
o estudo. As análises descritivas estão resumidas nas tabelas 1 e
2, sendo a amostra constituída por 42,9% de indivíduos do sexo
masculino e 57,1% do sexo feminino.
Verificou-se uma relação estatisticamente significativa entre a
HTAN e o sexo masculino (p-value de 0,007), o IMC (p-value
de 0,018), a dislipidemia (p-value de 0,021), a DM (p-value
de 0,041) e o EAM (p-value de 0,036). Obteve-se ainda uma
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relação entre o padrão não dipper e a presença de EAM (p-value
de 0,017). Não foi alcançada nenhuma relação entre a HTAN
e a faixa etária (p-value de 0,387), o consumo tabágico (p-value
0,744) e o AVC (p-value de 0,261), nem entre o padrão não
dipper e o AVC (p-value de 0,363). Apurou-se que a história de
eventos cardiovasculares (EAM e/ou AVC) foi mais frequente nos
indivíduos não dipper.
Discussão
No presente estudo, que inclui uma amostra de utentes submetidos
a MAPA no CHUCB durante o ano de 2017, obteve-se uma
prevalência de HTAN de 62,3%. Esta percentagem é semelhante
à de diversos estudos (9,12,13) inclusive o de Salazar et al (11) no
qual se verificou uma prevalência de 64%.
Sabe-se que a PA noturna representa a pressão sanguínea mínima,
ao longo da noite, para que haja uma adequada perfusão dos
órgãos e, sabe-se também que, a manutenção de valores elevados
desta mesma pressão sobrecarrega o sistema cardiovascular (14).
De facto, o presente estudo revela uma relação, estatisticamente
significativa, entre a HTAN e o EAM (p-value de 0,036) o que vai
ao encontro do verificado noutras investigações (6,12,13,15,16)
já realizadas, abrangendo vários tipos de estudo e populações. É
disso exemplo o estudo de Kario et al (10), que evidenciou que a
PA noturna, independentemente das medições da pressão arterial
no consultório, ao amanhecer ou ao entardecer, se apresenta
como um importante preditor de lesão de órgão alvo, de eventos
cardiovasculares e de mortalidade. Da mesma forma, a meta-análise
de Cuspidi et al (12) demonstra que as alterações na estrutura
cardíaca e vascular são mais avançadas em pacientes com HTAN,
quando comparado aos pacientes sem HTAN, salientando que os
pacientes com HTAN tem maior carga de lesão de órgão alvo
(referindo o aumento do índice de massa ventricular esquerda e
o aumento da espessura da parede carotídea) em comparação às
suas contrapartes.
No entanto, ao analisar os resultados obtidos não se verifica essa
mesma relação entre a HTAN e o AVC (p-value de 0,261), o que
difere da maioria dos estudos (6,12,13,15,16). Tal poderá deverse a questões metodológicas, nomeadamente a especificidade
da amostra, e à subcodificação dos AVC, visto que a diferença
percentual entre o EAM e o AVC (13,3% e 13,7%, respetivamente)
não é concordante com o padrão nacional. Neste âmbito é, pois, de
ressalvar que de entre as doenças que mais matam em Portugal, as
cardiocerebrovasculares são das que têm mais peso (2). De forma
contraria à maioria dos países europeus, a taxa de mortalidade por
doenças cerebrovasculares, como o AVC, é superior à de doenças
isquémicas do coração, como o EAM, ou seja, o AVC constitui
uma das principais causas de morbimortalidade em Portugal,
sendo o risco deste evento muito elevado no nosso país (17).
Uma vez que a presente investigação revela uma alta prevalência
de HTAN e a literatura evidencia o risco cardiovascular inerente
à elevada PA noturna, urge a importância do diagnóstico desta
patologia que é, certamente, subdiagnosticada. Desta forma,
o estudo reforça e alerta para a importância da MAPA como
método gold standard para a avaliação da PA durante o sono (10).
Para além disso, a utilização desta ferramenta é importante no
controlo da HTA e na deteção de diferentes perfis tensionais que,
20

de outro modo, poderiam passar despercebidos como, por exemplo,
a HTAN, a hipertensão mascarada e a hipertensão da bata branca
(18). Assim sendo, a MAPA é um instrumento insubstituível, não
só no diagnóstico da HTA, mas também na monitorização, controlo
e seguimento (19,20). Algumas das indicações para a realização da
MAPA são discordância marcada entre a PA no consultório e em
casa, avaliação do padrão dipper, suspeita de HTAN ou ausência
da descida noturna da PA e avaliação da variabilidade da PA
(1). A MAPA tem como vantagens a capacidade de identificar
a hipertensão da bata branca e a hipertensão mascarada, efetuar
medições durante a rotina habitual do indivíduo, inclusive durante
o sono e identificar alguns preditores de risco cardiovascular
(pressão de pulso, padrão não dipper e cargas sistólicas) e tem,
como desvantagens, a disponibilidade limitada, o custo não
desprezível e pode, por vezes, ser desconfortável para o paciente
(1,21). Deste modo, a implementação da MAPA nos cuidados de
saúde primários é essencial, pois este é o local privilegiado para
o seguimento dos pacientes e da patologia generalista (21). Este
mesmo autor acrescenta ainda que a MAPA oferece um benefício
incalculável no controlo da PA, permitindo uma personalização
de cuidados em relação a fatores de risco e outras comorbilidades.
Não obstante, e tendo em conta a categorização do perfil tensional
noturno, sabe-se que o risco cardiovascular associado ao padrão
dipper e não dipper parece ser diferente, havendo, como refere
Cuspidi et al (12), quem questione o valor clínico da classificação
dipper/não dipper (19). De facto, na amostra foi verificada
uma elevada prevalência do padrão não dipper que, como já foi
referido, está associado a um elevado risco cardiovascular e morte,
todavia há que ter em conta o facto de alguns estudos indicarem
que os valores absolutos da PA noturna são melhores preditores
cardiovasculares do que o padrão não dipper (6,15). De salientar
que atividade física diurna, sestas diurnas, micções noturnas e
atividade noturna podem afetar a PA noturna e a magnitude do
seu declínio (22). O estudo Ohasama de Ohkubo et al (23) que
avaliou, durante 9,2 anos, 1542 indivíduos com idade superior a
40 anos, foi o primeiro a revelar que o padrão não dipper se associa
a maior risco de mortalidade cardiovascular, sendo que por cada
decréscimo de 5% do declínio da PA noturna, advém um aumento
de 20% do risco de mortalidade cardiovascular. Aliado a isto,
diversos estudos (5,15,20,24–26) referem que o padrão não dipper
se encontra mais associado a hipertrofia ventricular esquerda,
microalbuminúria, insuficiência cardíaca, EAM, AVC e alterações
vasculares. Por um lado, a presente investigação corrobora parte
destes mesmo dados, pois foi possível observar uma relação entre
o padrão não dipper e o EAM (p-value de 0,017). Por outro lado,
não foi possível comprovar esta relação com o AVC (p-value de
0,363), contudo, tal, poderá dever-se ao já referido anteriormente
para o facto de não haver relação entre a HTAN e o AVC. No
entanto, a história de AVC e/ou EAM foram mais frequentes nos
indivíduos não dipper.
As doenças cardiovasculares estão associadas a um conjunto de
fatores de risco, alguns não modificáveis, como o sexo, a idade e a
genética, e outros modificáveis, como a diabetes, a hipertensão, a
dislipidemia, a obesidade e o tabagismo (1).
A prevalência de excesso de peso encontrada é alarmante, no
entanto vai ao encontro da percentagem de, aproximadamente,
57% obtida no Retrato da Saúde de 2018 (2). De facto, têm sido
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Variável

Número de
utentes

Percentagem

Percentagem
válida

Sexo
Feminino
Masculino

241
181

57,1%
42,9%

Faixa etária
18-24 anos
25-34 anos
35-44 anos
45-54 anos
55-64 anos
65-74 anos
>74 anos

2
7
37
71
80
120
105

0,5%
1,7%
8,8%
16,8%
19,0%
28,4%
24,9%

IMC
Normal
Excesso de peso1
Parcial
Ausência de dados

164
203
367
55

38,9%
48,1%
87,0%
13,0%

44,7%
55,3%
100%

DM
Sim
Não
Parcial
Ausência de dados

122
294
416
6

28,9%
69,7%
98,6%
1,4%

29,3%
70,7%
100%

Dislipidemia
Sim
Não
Parcial
Ausência de dados

269
147
416
6

63,7%
34,8%
98,5%
1,4%

64,7%
35,3%
100%

Consumo tabágico
Sim
Não
Parcial
Ausência de dados

95
122
217
205

22,5%
28,9%
51,4%
48,6%

43,8%
56,2%
100%

HTAD
Sim
Não

410
12

97,2%
2,8%

História de EAM

56

13,3%

História de AVC

58

13,7%

Tabela 1: Distribuição da
amostra por sexo, faixa etária,
índice de massa corporal
(IMC), diabetes mellitus (DM),
dislipidemia, consumo tabágico,
hipertensão arterial diurna
(HTAD) e história de enfarte
agudo do miocárdio (EAM)
ou acidente vascular cerebral
(AVC).
1. O excesso de peso inclui os indivíduos
com pré-obesidade e obesidade

JANEIRO/FEVEREIRO 2020

AO2_JoanaCoelho.indd 21

21

1/9/2020 3:34:33 PM

ARTIGO ORIGINAL
ORIGINAL ARTICLE

Variável

Número de
utentes

Percentagem

HTAN
Sim
Não

263
159

62,3%
37,7%

Dipper

198

46,9%

Não dipper

224

53,1%

Sob terapêutica anti-hipertensiva
Sim
Não
Parcial
Ausência de dados

393
25
418
4

93,1%
5,9%
99%
1,0%

94,0%
6,0%
100%

145
247
392
30

34,4%
58,5%
92,9%
7,1%

37,0%
63,0%
100%

130
242
372
21

33,1%
61,6%
94,7%
5,3%

35%
65%
100%

Controlo tensional
Sim
Não
Parcial
Ausência de dados
Sob terapêutica anti-hipertensiva x Controlo
tensional2
Sim
Não
Parcial
Ausência de dados

feitos diversos esforços para travar a epidemia do excesso de
peso a que assistimos, no entanto esta continua a representar um
dos maiores desafios de Saúde Pública e a presente investigação
reforça isso mesmo (2). Além de uma patologia por si só, o excesso
de peso constitui um fator de risco para o desenvolvimento de
outras doenças como a HTA, a DM tipo II ou a dislipidemia,
sendo fundamental adotar estratégias terapêuticas estruturadas e
enraizadas na prática clínica para, assim, mudar comportamentos
e promover hábitos de vida saudáveis (2).
A DM é uma doença endócrina crónica que pode ter inúmeras
complicações exigindo, por isso, um diagnóstico atempado e
um controlo adequado. A prevalência de DM obtida encontrase muito acima da verificada pelo Observatório Nacional da
Diabetes (27) (prevalência de 13,3% na população portuguesa
entre os 20 e os 79 anos), no entanto é necessário ter em conta
que as limitações inerentes à codificação insuficiente (um número
significativo dos pacientes não tinha informação) ou incorreta
podem ter influenciado os resultados.
Relativamente à dislipidemia denota-se, na amostra analisada,
uma frequência extremamente elevada. Por um lado, inferior à
obtida no estudo de Amaral e Gonçalves (21) (74% dos utentes
22

Percentagem
válida

Tabela 2: Distribuição
da
hipertensão
arterial
noturna
(HTAN), do padrão diper e não
dipper na amostra e caracterização
dos indivíduos quanto à terapêutica
anti-hipertensiva
e
respetivo
controlo tensional.
2. indivíduos sob terapêutica antihipertensiva e respetivo controlo tensional

de uma Unidade de Saúde Familiar que realizaram MAPA)
e, por outro lado, muito superior à demonstrada no estudo
PHYSA (4) (33,2% da amostra representativa da população
adulta a viver em Portugal continental). Porém este achado vai,
praticamente, de encontro à taxa de prevalência de 63,3% referida
pela Direção Geral de Saúde (28). Visto que a grande maioria
dos indivíduos analisados apresenta hipertensão, é ainda de realçar
que a prevalência de dislipidemia obtida se encontra de acordo
com a literatura internacional, que refere que 50-80% do doentes
hipertensos podem apresentar dislipidemia (29).
No que concerne ao consumo tabágico, em consonância com o
relatório do Programa Nacional para a Prevenção e Controlo
do Tabagismo (2017), o tabaco está entre as principais causas
evitáveis de morte prematura (2). O mesmo autor refere que, em
Portugal, o tabaco contribui para uma morte a cada 50 minutos
e que, no nosso país, 22% da população tem hábitos tabágicos. A
percentagem válida de consumo tabágico revelada pelo presente
estudo é o dobro da anteriormente referida, contudo é necessário
ter em conta que a ausência de dados numa percentagem
significativa dos pacientes analisados condiciona fortemente os
resultados.
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Nesta investigação foi ainda possível apurar uma relação
estatisticamente significativa entre a HTAN e o sexo, o IMC, a
DM e a dislipidemia (de salientar que, enquanto o presente estudo
se foca nos pacientes com HTAN, diversos estudos analisam as
alterações da PA noturna usando o status dipping e não os valores
absolutos da PA noturna). No que diz respeito ao sexo, se por
uma lado a relação obtida vai ao encontro de alguns estudos,
de que é exemplo o de De La Sierra et al (15), por outro lado,
tal não vai ao encontro de outros estudos, como por exemplo
o de Chatzistamatiou et al (13) e o de Rebelo (9), sendo que
neste apenas foi verificado que a HTAN era mais frequente em
indivíduos do sexo masculino. Relativamente as restantes relações
apuradas, estas estão de acordo com grande parte da evidência
científica atualmente disponível (5,15,30–32). É consensual que
a dislipidemia e a DM podem surgir associadas ao aumento
do IMC, estando, também, frequentemente relacionadas com
a hipertensão arterial, ou seja, há uma inter-relação entre estes
fatores de risco cardiovascular (33). De mencionar ainda que
muitos dos mecanismos fisiopatológicos subjacentes à HTAN (e
à não diminuição fisiológica da PA) estão na origem de doenças
frequentemente a ela associadas como, por exemplo, doenças
cardiocerebrovasculares, DM, síndrome da apneia obstrutiva do
sono e doença renal crónica (34).
Pelo contrário, e de modo oposto ao esperado, não foi provada
nenhuma relação estatisticamente significativa entre a HTAN e
a idade e o consumo tabágico, o que se pode dever ao facto do
número de indivíduos por faixa etária não ser equitativo e a maioria
destes não ter informação no processo acerca do tabagismo,
respetivamente (7,15).
Desta forma, é notório que os estilos de vida condicionam a saúde
individual ao longo do tempo e os resultados obtidos alertam
para o facto de poderem ocorrer simultaneamente diferentes
comorbilidades, aumentando ainda mais o risco cardiovascular
global (2,29). Por conseguinte, é crucial uma abordagem
multifatorial e multidisciplinar dos doentes, tendo, neste ponto, os
cuidados de saúde primários um papel de relevo (21).
Assim sendo, fica demonstrada a elevada prevalência de
diversos fatores de risco cardiovasculares que interagem entre
si e se potenciam. Estes fatores podem, e devem, ser prevenidos
ou modificados conjuntamente através de alteração de
comportamentos, alimentação saudável, redução do consumo
de sal, prática regular de exercício físico, cessação tabágica e
capacitação do doente na gestão da sua saúde (2). A fim de reduzir
os desfechos negativos relacionados com a hipertensão (diurna e
noturna), e com todas as outras variáveis analisadas, para além da
terapêutica não farmacológica é hoje obrigatório aliar a terapêutica
farmacológica (1).
Finalmente, o nosso estudo tem ainda o mérito de evidenciar a
elevada percentagem de doentes sob terapêutica anti-hipertensiva
(93,1%), mas cujo controlo do perfil tensional não é devidamente
atingido (58,5% dos indivíduos não se encontram controlados).
Tal está de acordo com a maioria da literatura, de que se destaca
a investigação de Amaral e Gonçalves (21). Pode considerar-se
que esta elevada percentagem esteja relacionada com a utilização
subótima dos anti-hipertensivos, com a falta de adesão ao
tratamento, com hipertensão mascarada e com uma possível
alteração da PA noturna (elevada percentagem de HTAN

na amostra) que interfere com a média da PA das 24 horas,
influenciando assim o controlo tensional (10).
Em suma, é fundamental caracterizar o perfil tensional de cada
paciente e, assim, adaptar a abordagem terapêutica de acordo
não só com a PA diurna, mas também com a PA noturna, não
esquecendo a cronoterapia, uma ferramenta que pode potenciar
os efeitos terapêuticos através do ajuste da administração dos
fármacos em função do ritmo circadiano (7,10). Posto isto, é
essencial tratar a hipertensão e uma vez que a HTAN tem uma
mau prognóstico, o seu tratamento tem uma importância extrema,
pois evidencia uma proteção cardiovascular única (12). Um ponto
essencial é a adaptação terapêutica individualizada, usando,
se possível, fármacos com ação de longa duração, a fim de dar
o mínimo de comprimidos possível a cada doente para obter a
máxima adesão (7).
O presente trabalho traduz-se numa mais valia para a prática
clínica e para a área da hipertensão e risco cardiovascular global,
uma área que necessita ser cada vez mais desenvolvida. Alerta
ainda os profissionais de saúde para esta temática levando, por
conseguinte, a um benefício dos doentes, o ponto fulcral de toda
a medicina.
No futuro, tendo em conta que a HTAN tem influência no risco
de desenvolvimento de doenças cardiovasculares e consequentes
repercussões no estado de saúde de cada indivíduo, seria vantajoso
desenvolver mais estudos de longo prazo que permitam aprofundar
e clarificar as inter-relações dos diversos fatores de risco, consoante
a presença ou não de HTAN.
Conclusão
A HTA, um fator de risco cardiovascular, continua a ser um
problema de saúde pública a nível mundial. A HTAN mostra ser
um melhor preditor de lesão de órgão alvo, eventos cardiovasculares
e mortalidade, quando comparada à PA diurna.
Com este estudo verificou-se que a HTAN é uma realidade,
tendo-se obtido uma prevalência de 62,3% no CHUCB, no ano
de 2017. Esta prevalência denota a importância do diagnóstico
e alerta para o valor da MAPA como aliada insubstituível não
só no diagnóstico, mas também na monitorização, controlo e
seguimento desta patologia que acarreta um aumento do risco
cardiovascular, tal como a significância estatística obtida entre a
HTAN e a presença de patologia cardiovascular suporta.
A relação estatística obtida entre a HTAN e os fatores de risco
cardiovascular e a grande percentagem de indivíduos com
estes mesmos fatores, sobretudo em termos de excesso de peso,
dislipidemia e DM, chama à atenção para o facto de ser crucial
uma abordagem multifatorial dos doentes.
Salienta-se a relevância da caracterização do perfil tensional, uma
vez que com esse conhecimento será possível adaptar a abordagem
terapêutica de acordo não só com a PA diurna, mas também de
acordo com a PA noturna, tendo por base uma ferramenta que
pode ser a chave: a cronoterapia. A investigação reforça ainda a
necessidade de um controlo eficaz da PA e a essência da adaptação
terapêutica de forma individualizada.
O estudo apresenta como principais limitações o facto de se tratar
de uma amostra que diz respeito a uma população específica, tendo
sido recolhida apenas numa única instituição de saúde, e o facto
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de ser um estudo retrospetivo observacional, condicionado pelos
registos informáticos que, por vezes, se encontravam ausentes
(subnotificação).
12.
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Resumo

Palavras-chave:
coartação da aorta;
dificuldade respiratória

Introdução: A coartação da aorta é uma forma relativamente comum de doença cardíaca congénita, sendo a sua incidência de
aproximadamente três em cada 10000 nascimentos. Embora existam causas adquiridas de coartação da aorta, a maioria dos casos
é congénita. As manifestações clínicas da coartação variam com a idade. As complicações mais comummente associadas à coartação
da aorta não intervencionada são a hipertensão arterial, doença coronária precoce, acidente vascular cerebral, dissecção da aorta e
insuficiência cardíaca. Apesar da prevalência baixa da patologia do foro cardiovascular como causa de dificuldade respiratória nas
crianças, é fundamental considerar esta hipótese de diagnóstico, mediante os dados fornecidos pela clínica.
Descrição do caso: Apresenta-se o caso de um lactente com 1 mês de vida, do sexo masculino. Durante a gestação, destaca-se a ecografia
do primeiro trimestre que revelou alterações que motivaram a realização de biópsia das vilosidades coriónicas e ecocardiograma
fetal, ambos sem alterações. Contudo, teve como intercorrência perdas hemorrágicas após a realização da biópsia das vilosidades
coriónicas. Veio à consulta do primeiro mês de vida a 07/08/2016 com queixas de cansaço durante as mamadas associado a tiragem
intercostal e consequente diminuição progressiva da ingesta. No exame objetivo destacava-se a presença de um sopro sistólico de
grau III/VI e uma auscultação pulmonar normal. Neste sentido, foi requisitado um ecocardiograma de urgência após confirmação
de que este seria feito no próprio dia. O ecocardiograma revelou uma coartação da aorta grave na região do istmo, um canal
arterial encerrado e uma comunicação interauricular do tipo foramen ovale patente. O lactente foi encaminhado para o serviço de
Cardiologia Pediátrica do hospital central da área, onde ficou internado, sendo posteriormente submetido a correção de coartação
da aorta, com sucesso. Iniciou no pós-operatório terapêutica com captopril, que mantém até à actualidade. Mantém seguimento em
consulta de Cardiologia Pediátrica e na sua médica de família, apresentando-se sem sintomatologia e com bom desenvolvimento
estaturo-ponderal e psicomotor.
Comentário: A detecção precoce da coartação terá certamente influenciado a sobrevida e qualidade de vida do utente. É, assim,
fundamental que o médico de família conheça o diagnóstico diferencial das principais patologias de consulta de doença aguda no
âmbito da saúde infantil por forma a fazer o encaminhamento correcto das diversas situações. Este caso retrata, acima de tudo,
aquilo que se pretende de um Serviço Nacional de Saúde em pirâmide, com início nos Cuidados de Saúde Primários e subsequente
articulação com os Cuidados de Saúde Secundários, contribuindo para a resolução eficaz do quadro clínico.

Abstract

Introduction: Aortic coarctation is a relatively common cause of congenital heart disease, with an estimated incidence of
approximately 3/10000 births. Although there are some acquired causes of aortic coarctation, most cases are congenital in origin.
The clinical manifestations of the coarctation vary with the age of presentation. The most commonly associated complications of
untreated coarctation are hypertension, accelerated coronary artery disease, stroke, aortic dissection and cardiac failure. Although the
prevalence of cardiovascular disease as a cause of respiratory distress in children is low, it is fundamental to consider this hypothesis,
using the information provided by the physical exam.
Case scenario: We present the case of an infant, 1 month old, male gender. During his gestation, the first trimester ultrasound
showed changes that led to a chorionic villus sampling and a foetal echocardiogram, both normal. However, after the chorionic villus
sampling his mother had vaginal bleeding. He came to his 1 month old appointment on 07/08/2016 presenting with fatigue during
breastfeeding, respiratory distress and poor feeding. On physical examination he had normal breath sounds but a systolic murmur
grade III/VI was noted. As a result, an emergency echocardiogram was requested, after confirmation that it could be done the same
day. The echocardiogram showed a severe coarctation of the aorta near the isthmus, a closed ductus arteriosus and an atrial septal
defect (patent foramen ovale). The infant was immediately referred to a paediatric cardiology centre, where he was admitted
and underwent successful surgical correction of the coarctation. He started therapy with captopril, on which he remains until today.

26

JANEIRO/FEVEREIRO 2020

CasoClínico1_RaquelFerreira.indd 26

1/9/2020 3:35:47 PM

Keywords:
aortic coarctation;
respiratory distress

He has regular appointments with Paediatric Cardiology and with his family doctor. He is a healthy child, with no
symptoms and with good stature-ponderal growth and psychomotor development.
Comment: The early detection of the coarctation of the aorta certainly influenced the patient’s survival and quality of life. It
is crucial that the family doctor is aware of the differential diagnosis of the main acute settings in children’s health, in order
to do the adequate referral for the different clinical situations. This case portrays what is intended in a pyramid National
Health Service, where the cycle starts in the Primary Care setting and articulates with secondary care, contributing to the
effective resolution of the clinical condition.

Introdução
A coartação da aorta (CoA) corresponde a um estreitamento da
aorta, mais comummente encontrado imediatamente após a origem
da artéria subclávia esquerda, na zona de inserção do ducto arterial,
sendo a sexta lesão cardíaca congénita mais comum. A sua incidência é
de aproximadamente três em cada 10000 nascimentos e é responsável
por 5-8% de todas as doenças cardíacas congénitas, ocorrendo mais
frequentemente no sexo masculino.1 A CoA está habitualmente
associada a outros defeitos cardíacos, nomeadamente válvula aórtica
bicúspide, defeito do septo interventricular, ducto arterial patente,
ou defeitos obstrutivos do ventrículo esquerdo, como por exemplo
a síndrome do ventrículo esquerdo hipoplásico.1,2 Doentes com uma
válvula aórtica bicúspide associada podem ainda desenvolver estenose
aórtica grave, insuficiência aórtica e dilatação da aorta ascendente.3
Embora possam existir algumas causas adquiridas para a formação
da coartação, a grande maioria dos casos é congénita.4 A sua
fisiopatologia é em grande parte desconhecida embora pareça existir
uma predisposição genética para o aparecimento da mesma, o que é
corroborado pela sua associação à síndrome de Turner – 4-17% das
meninas com coartação da aorta têm síndrome de Turner e 17% das
crianças com síndrome de Turner (aproximadamente uma em cada
seis) têm CoA.5,6 A CoA não intervencionada tem um prognóstico
reservado, sendo que em média estes doentes sobrevivem até aos 35
anos de idade e a mortalidade antes dos 46 anos de vida é de 75%.
As complicações a longo prazo habitualmente são consequência
da hipertensão arterial de longa duração e incluem doença arterial
coronária prematura, acidente vascular cerebral, endocardite,
dissecção da aorta e insuficiência cardíaca.7 Assim sendo, a deteção
precoce desta patologia é fundamental e interfere significativamente
na sobrevida destes doentes.
Os achados clínicos variam em grande parte com a idade, sendo
que a apresentação clínica pode variar do recém-nascido crítico
em insuficiência cardíaca à criança assintomática ou adulto com
hipertensão. Os recém-nascidos podem permanecer assintomáticos
se existir um canal arterial patente ou se a coartação não for grave.7
Os sinais patognomónicos da CoA são uma diferença anormal entre
a pressão arterial dos membros superiores e dos membros inferiores
e pulsos femorais diminuídos ou atrasados (atraso braquio-femoral)
o que pode ser objetivado pela palpação simultânea dos pulsos
radial e femoral.8 A presença de um sopro sistólico surge mais
frequentemente associada a outros defeitos cardíacos que podem
acompanhar a coartação.9 O diagnóstico é habitualmente tardio nas
crianças mais velhas pois as manifestações muitas vezes são subtis

e a maioria dos utentes são assintomáticos devido às alterações
compensatórias que ocorrem ao longo do tempo.8 Obtendo uma
história clínica cuidada, alguns doentes vão referir queixas de cefaleia,
epistáxis, tonturas, acufenos, dificuldade respiratória, claudicação
intermitente com o esforço e extremidades frias. No entanto, estas
queixas são habitualmente apuradas apenas após o diagnóstico ter
sido feito.7 No adulto que não foi previamente diagnosticado, o sinal
clínico mais típico é a hipertensão arterial.8
Atualmente, o diagnóstico clínico pode ser rapidamente confirmado
por ecocardiograma transtorácico ou por ressonância magnética. A
monitorização a partir do diagnóstico é também feita através destas
técnicas. A incapacidade de diagnosticar de maneira confiável esta
patologia no período pré-natal é ainda uma preocupação relevante
nos dias de hoje. 10 Isto acontece devido às características da
circulação fetal – a CoA não causa um problema hemodinâmico in
utero uma vez que dois terços do débito cardíaco circulam através
do ducto arterial diretamente para a aorta torácica descendente,
fazendo um bypass à região do istmo onde habitualmente se
encontra a coartação.3,11 No entanto, após o nascimento, quando o
ducto arterial encerra, a circulação através da coartação causa baixa
perfusão das extremidades inferiores e acidémia que, em conjunto
com um aumento da pós-carga do ventrículo esquerdo, pode resultar
em choque cardiogénico. O diagnóstico pré-natal desta patologia
permitiria um planeamento do parto num centro com serviço de
cardiologia pediátrica e a tomada de medidas de forma a permitir a
correção eletiva da coartação.11
A CoA insere-se ainda dentro das doenças cardíacas congénitas que
podem cursar com dificuldade respiratória, especialmente na criança.
A dificuldade respiratória é um dos principais motivos de ida à
urgência em crianças com idade inferior a 5 anos e o seu diagnóstico
diferencial é extenso. Como tal, a sua abordagem vai depender da
causa subjacente.12 Apesar de surgir mais frequentemente associada
ao aparelho respiratório, esta pode estar também associada ao aparelho
cardiovascular, ao sistema nervoso ou ainda ao trato gastrointestinal,
de tal forma que a sua etiologia pode não ser logo evidente. Recémnascidos e crianças mais pequenas estão particularmente em risco
dado o seu elevado consumo de oxigénio e baixa reserva respiratória.12
Neste sentido o médico de família deve conhecer as diversas hipóteses
de diagnóstico a considerar perante uma criança com dificuldade
respiratória. Este caso retrata uma causa menos frequente de
dificuldade respiratória e, como tal, evidencia o papel preponderante
da identificação precoce de determinadas patologias, no sentido de
evitar as suas potenciais complicações.
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Descrição do Caso
Lactente do sexo masculino, com 1 mês de vida, de raça caucasiana,
pertencente a uma família nuclear no estadio III do ciclo de vida de
Duvall, sendo o segundo filho do casal. Tanto a mãe, com 33 anos,
como o pai, com 35 anos, não apresentavam antecedentes pessoais ou
familiares relevantes. O irmão, com 5 anos, é saudável.
A gravidez foi desejada e planeada tendo sido vigiada simultaneamente
pelo médico de família e pelo obstetra, por opção da grávida. O
diagnóstico pré-natal do 1º trimestre foi realizado às 13 semanas
e a ecografia revelou translucência da nuca aumentada e onda a
invertida no ducto venoso. Neste sentido foi realizada biópsia das
vilosidades coriónicas que foi negativa para a presença de anomalias
cromossómicas. No seguimento deste procedimento a mãe teve
três internamentos (às 17, 20 e 22 semanas) por perdas hemáticas
devido a hematoma retrocoriónico, com indicação para repouso no
domicílio e abstinência sexual desde o início do 2º trimestre.
Pelas alterações detetadas na ecografia do 1º trimestre foi também
requisitado ecocardiograma fetal, realizado às 26 semanas, que,
apesar de muito dificultado pela posição fetal e biótipo materno
desfavoráveis, se encontrava dentro dos limites normais para a idade
gestacional. As restantes ecografias não mostraram alterações e a
gravidez decorreu sem outras intercorrências.
O parto foi distócico por cesariana devido a sofrimento fetal, com
necessidade de utilização de fórceps e ventosa por extração difícil, às
37 semanas. O bebé nasceu com um Apgar 9/10/10, com um peso de
2,995kg (P15), comprimento de 46,2cm (P <3) e perímetro cefálico
de 35,8cm (P3-P15). Por isomunização, com icterícia consequente,
realizou fototerapia no primeiro dia de vida e teve alta da maternidade
ao terceiro dia, sem outras intercorrências. O rastreio de doenças
metabólicas foi negativo. Foi alimentado com aleitamento materno
e leite de fórmula. O bebé manteve seguimento pelo seu MF e por
pediatra por opção dos pais.
O lactente veio à USF a 07/08/2016 para a consulta do primeiro mês
de vida, como preconizado pelo Plano Nacional de Saúde Infantil
e Juvenil. Nesta consulta, a mãe referiu que nos últimos três dias
o lactente apresentava cansaço durante as mamadas, associado a
sinais de dificuldade respiratória (tiragem intercostal) e consequente
diminuição progressiva da ingesta. Negava tosse, pieira audível,
cianose, agravamento do estado geral ou febre. No exame objetivo o
lactente apresentava-se com bom estado geral, com mucosas coradas
e hidratadas e fontanela anterior normotensa, apresentando boa
progressão estaturo-ponderal e psicomotora. Destacava-se a presença
de sinais de dificuldade respiratória, com taquipneia e tiragem
intercostal e subcostal ligeira, que se acentuou durante a observação
da mamada na consulta. Na auscultação cardíaca apresentava sons
rítmicos, com um aparente sopro sistólico de grau III/VI e uma
auscultação pulmonar normal. Os pulsos femorais eram de difícil
perceção e o restante exame objetivo apresentava-se sem alterações.
Perante um lactente com um exame objetivo compatível com
dificuldade respiratória com um sopro cardíaco e com auscultação
pulmonar sem alterações, a equipa médica suspeitou de uma
potencial etiologia cardíaca para esta apresentação clínica. Neste
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sentido, após negociação e mútuo acordo entre familiares e equipa
médica, baseada na relação de confiança estabelecida ao longo dos
anos de seguimento desta família, solicitámos um ecocardiograma
de urgência após confirmação de que este seria realizado no próprio
dia. Foram explicados os riscos e ficou acordado que consoante o
resultado deste ecocardiograma seria feito o encaminhamento
adequado. Foram explicados sinais de alarme que deveriam motivar
ida imediata ao serviço de urgência.
O ecocardiograma, realizado no próprio dia, revelou um ventrículo
esquerdo globoso com 23mm, septo interventricular íntegro com
boa função sistólica, válvula aórtica bicúspide, sem estenose ou
regurgitação e uma coartação aórtica grave na região do istmo,
com diâmetro mínimo de 2mm. O ecocardiograma descrevia
ainda um canal arterial encerrado, com um ventrículo direito
normodimensionado e uma comunicação interauricular do tipo
foramen ovale patente.
O cardiologista pediátrico que realizou o ecocardiograma entrou em
contacto com o serviço de Cardiologia Pediátrica do hospital central
da zona, sendo o lactente internado no próprio dia neste serviço. Foi
depois transferido para o serviço de Cirurgia Cardíaca do mesmo
hospital, tendo sido submetido a correção de coartação da aorta ao
quarto dia de internamento. A cirurgia decorreu sem intercorrências.
Por quadro de hipertensão arterial no pós-operatório o lactente
iniciou perfusão de nitroglicerina que manteve no primeiro dia de
pós-operatório. Posteriormente iniciou captopril na dose de 1,5mg/
kg por dia, com controlo dos valores tensionais. Após estabilização,
foi novamente transferido para o serviço de Cardiologia Pediátrica,
onde o internamento decorreu sem intercorrências. Teve alta
para ambulatório ao 11º dia de internamento (sétimo dia de pósoperatório) com marcação de consulta de Cardiologia Pediátrica
para quatro dias após a alta.
O bebé manteve seguimento trimestral em consulta de Cardiologia
Pediátrica até aos 12 meses de vida, mantendo terapêutica com
captopril adequada ao peso e idade. A partir daí, manteve seguimento
nessa consulta semestralmente até à atualidade, com 2 anos e 9 meses,
sem novas intercorrências. Paralelamente tem frequentado a USF nas
idades-chave preconizadas pelo Plano Nacional de Saúde Infantil
e Juvenil. Tem mantido bom desenvolvimento estaturo-ponderal e
psicomotor (altura no P15, peso no P50) e encontra-se sem queixas
de cansaço ou hipersudorese com a alimentação.
A partir do momento do diagnóstico existiu um reforço da ligação
entre o médico e a família, que se encontra grata e satisfeita com os
serviços prestados.
Comentário
Uma vez que o atraso no diagnóstico pode ter consequências
importantes na sobrevida dos doentes, é fundamental que o médico
de família conheça o diagnóstico diferencial dos principais motivos
de vinda à consulta de doença aguda, no âmbito da saúde infantil.
Neste caso, tivessem os achados clínicos sido mais subtis e poderia
o diagnóstico ser atrasado, com um enorme impacto na qualidade
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de vida do bebé e futuro adulto. Apesar de a grande maioria dos
casos de dificuldade respiratória na criança ter um curso benigno é
importante que o médico esteja atento a todos os sinais dados pelo
exame objetivo, e, mediante suspeita, esteja alerta para etiologias
mais complexas.
Este caso em particular retrata uma causa menos frequente de
dificuldade respiratória, relembrando a importância de ter presente
o aparelho cardiovascular como potencial causa de distúrbios
respiratórios na criança. Nesta situação, o médico de família, tendo
um conhecimento técnico-científico sólido que o permite conhecer a
fisiopatologia e manifestações clínicas das doenças e, por outro lado,
estando inserido na sua comunidade, conhece o doente como um todo e
a sua família, bem como os seus recursos, podendo assim fazer a gestão
dos mesmos, sempre no melhor interesse do doente. A negociação entre
médico e doente (neste caso em particular, entre médico e responsáveis
legais do doente), baseada numa gestão calculada do risco, foi aqui
fulcral para o desenrolar do caso, reforçando a importância de uma
relação médico-doente de confiança. Perante uma criança com sinais
de dificuldade respiratória, sem sinais de dessaturação de oxigénio ou
de prostração, aproveitou-se a facilidade na articulação urgente para
a realização do ecocardiograma, de forma a agilizar a situação. De

facto, o meio onde o doente estava inserido, com fácil e rápido acesso
a um serviço de urgência em caso de necessidade, interferiu na forma
como este foi encaminhado e facilitou o desenrolar célere de todos os
passos que levaram a um desfecho feliz. Além disso, o conhecimento
do contexto social da família - uma família diferenciada, com elevada
literacia em saúde - facilitou a tomada de decisão, tendo os pais
compreendido a importância da interligação rápida entre todos os
intervenientes. É precisamente esta gestão do risco e benefício que
por vezes impõe um desafio clínico e humano ao médico e reforça a
importância do meio socioeconómico na tomada de decisão.
O caso reporta ainda a importância da articulação rápida entre os
diferentes serviços de saúde, o que contribuiu indubitavelmente para
a resolução eficaz do quadro clínico. Estando o médico de família na
base do Sistema Nacional de Saúde, a pluralidade e qualidade dos seus
conhecimentos irá potenciar a articulação com os restantes serviços
de uma forma adequada e direcionada à suspeita clínica. Neste caso,
o circuito feito com início na Unidade de Saúde Familiar, depois
encaminhado para realização de ecocardiograma, e posteriormente o
envio ao Serviço Hospitalar correspondente, constituiu aquilo que se
pretende de um Serviço Nacional de Saúde com uma estrutura de
prestação de cuidados em pirâmide
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Resumo
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Introdução: O síndrome de junção pielo-ureteral (SJPU) é mais comum no sexo masculino e tem um predomínio de lateralidade
à esquerda (60% dos casos), sendo em 10-40% dos casos bilateral. Consoante o grau de obstrução, pode evoluir com deterioração
progressiva da função renal e ser causa secundária de hipertensão arterial (HTA). Apresentamos o caso raro de uma mulher de 39
anos, com HTA secundária a um SJPU à direita.
Caso Clínico: Mulher de 39 anos, com antecedente de hipertensão arterial não valorizada pela doente. Fumadora de 10cigarros/
dia. Sem medicação habitual. Recorreu ao serviço de urgência por dor lombar direita súbita e intensa, interpretada como cólica
renal. Ao exame físico apresentava-se agitada, sem posição antálgica, com PA 178/102mmHg e Murphy renal positivo à direita.
Realizada ecografia reno-vesical no SU, observando-se marcada dilatação pielo-calicial direita com balonização de todos os grupos
caliciais, não podendo no entanto ser excluída causa obstructiva, sendo realizada TC abdominal, confirmando síndrome de junção
pielo-ureteral à direita. Foi efectuada pieloplastia direita laparoscópica, com posterior melhoria e maior controlo do perfil tensional.
Conclusão: Uma causa específica e potencialmente reversível de elevação da pressão arterial pode ser identificada numa proporção
relativamente pequena de doentes adultos com hipertensão. No entanto, devido à elevada prevalência de HTA, é fundamental
realizar o estudo de causas secundárias, uma vez que o diagnóstico e tratamento atempados podem melhorar o perfil tensional e
reduzir o risco cardiovascular do doente.

Abstract

Keywords:
secondary hypertension;
ureteropelvic junction
obstruction

Introduction: The ureteropelvic junction obstruction is more common in male children. In 60% of cases occur in the left side and 1040% is bilaterally. Depending on the degree of obstruction, may progress with renal failure and secondary hypertension. We report
the case of a 39-year-old woman with secondary hypertension due to right ureteropelvic junction obstruction.
Case Description: A 39-year-old woman with hypertension, not valued by the patient or medicated. She went to the emergency
department for sudden and intense right lower back pain, interpreted as renal colic. At examination, she was agitated, with nonpainful position, BP 178/102mmHg and renal Murphy positive on the right. A reno-vesical ultrasonography revealed a marked
right renal pelvis dilation with balloonization of all calyceal groups, but not excluded an obstructive cause. CT scan confirmed
ureteropelvic junction obstruction on the right. A laparoscopic right pyeloplasty has been performed and blood pressure was controlled.
Conclusion: A specific and potentially reversible cause of elevated blood pressure can be identified in a relatively small proportion of
adult patients with hypertension. However, due to the hight prevalence of hypertension, it is essential to study secondary causes, since
timely diagnosis and treatment can reduce blood pressure and cardiovascular risk of the patient. Unilateral ureteropelvic junction
obstruction is a rare cause of hypertension and cases only detected in teenagers and adults are rare.

Introdução
A hipertensão arterial (HTA) tem uma prevalência de 30-45%
30

na população adulta, aumentando em populações mais idosas.
Uma causa específica, potencialmente reversível, de elevação
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da pressão arterial (PA) pode ser identificada numa proporção
relativamente pequena de doentes adultos com hipertensão,
no entanto, devido à elevada prevalência de HTA, as causas
secundárias podem representar milhões de doentes. De entre as
possíveis causas, a patologia renal, nomeadamente estenose da
artéria renal ou doença parenquimatosa renal, é a principal causa
identificada de HTA secundária. (1)
Apresenta-se o caso raro de uma mulher de 39 anos, com HTA
secundária a um síndrome de junção pielo-ureteral (SJPU) do
rim direito, detectado apenas na idade adulta.
Descrição do caso
Mulher de 39 anos, com antecedente de hipertensão arterial não
valorizada por si. Fumadora de 10cigarros/dia. Sem medicação
habitual. Recorreu ao serviço de urgência (SU) por dor lombar
direita súbita e intensa. Ao exame físico apresentava-se agitada,

sem posição antálgica, com PA 178/102mmHg e Murphy
renal positivo à direita. Realizada ecografia reno-vesical no SU,
mostrando “marcada dilatação pielo-calicial direita, com balonização
de todos os grupos caliciais (…) não se observando causa obstructiva
que justifique a hidronefrose (…) redução difusa do parênquima renal,
denotando provável cronicidade (…) Pionefrose direita no contexto
de provável síndrome de junção, não se podendo excluir com segurança
causa litiásica obstructiva”. Realizadas também TC-abdominal
e uro-TC: “bacinete direito com aspecto balonizado e transição de
calibre na junção pielocalicial, sem causa litiásica demonstrada,
corroborando a suspeita de síndrome de junção pielo-ureteral à
direita” (figura 1). Foi observada por Urologia e orientada para
consulta externa para seguimento, sendo realizado angio-TC
renal (alterações sobreponíveis à uro-TC, com “artérias renais
de calibre regular e normal”) e renograma com MAG-3 (“função
renal diferencial diminuída à direita, discreta hipofunção relativa do
rim direito e compromisso da drenagem urinária, revelando resposta

Figura 1- TC abdominal com bacinete direito com aspecto balonizado e transição de calibre na junção pielocalicial, sem
causa litiásica demonstrada, corroborando a suspeita de síndrome de junção pielo-ureteral à direita.
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CASO CLÍNICO
CLINICAL CASE

lenta e incompleta ao estímulo diurético, ao esvaziamento vesical e à
drenagem postural”) (figura 2).
Foi internada no serviço de Urologia para realização de pieloplastia
direita laparoscópica, que decorreu sem intercorrências. Durante
o internamento, apresentava valores elevados de pressão arterial.
A HTA foi confirmada pela doente como tendo anos de evolução,
não estando controlada nem medicada com nenhum anti-

hipertensor. Teve alta com valores tensionais mais controlados
e foi orientada para a consulta externa de HTA, medicada
com amlodipina 10mg id e bisoprolol 5mg id. Posteriormente,
na consulta externa de HTA e 2 meses após a pieloplastia
laparoscópica, a doente apresentava valores tensionais médios de
131/84mmHg, apenas sob bisoprolol 5mg id; auto-suspendera
amlodipina 10mg devido a edemas periféricos exuberantes. No

Figura 2- Renograma com MAG-3, demonstrando função renal diferencial diminuída à direita, discreta hipofunção relativa do
rim direito e compromisso da drenagem urinária, revelando resposta lenta e incompleta ao estímulo diurético, ao esvaziamento
vesical e à drenagem postural.
32
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MAPA verificou-se curva tensional extreme-dipper, com PA
sistólica diurna média de 127mmHg e PA diastólica diurna
média de 80mmHg, sem efeito de bata branca significativo e com
frequência cardíaca controlada (FC média diurna de 70bpm).
Discussão
A obstrução da junção pielo-ureteral é a principal causa de
hidronefrose neonatal com uma incidência calculada de cerca de
1/1500 recém-nascidos. (2)(3) É mais comum no sexo masculino
(rácio 2:1) e tem um predomínio de lateralidade esquerda (60%
dos casos), sendo em 10-40% dos casos bilateral. A etiologia da
obstrução é maioritariamente congénita, com estenose intrínseca
(SJPU) ou extrínseca. (4)(5)
Devido ao uso generalizado da ecografia obstétrica durante a
gravidez, a maioria dos casos de SJPU com hidronefrose associada
são diagnosticados ainda no período perinatal, sendo raros os
casos detectados apenas na adolescência ou idade adulta. (2)(3)
Nas crianças, os sintomas incluem massas abdominais palpáveis,
atraso de crescimento, recusa alimentar ou infecções do tracto
urinário. Quando diagnosticado na fase adulta, os principais
sintomas são dor abdominal ou lombar episódica, hematúria ou
infecções urinárias de repetição. Consoante o grau de obstrução,

pode evoluir com deterioração progressiva da função renal e ser
causa secundária de HTA. A hipertensão arterial no SJPU é um
sinal tardio e muito raro e deve-se à activação do sistema reninaangiotensina-aldosterona, por dilatação do sistema colector,
hidronefrose e diminuição da vascularização renal.(2)
A pieloplastia é o tratamento padrão nas obstruções da junção
pieloureteral, sendo a nefrectomia reservada para os casos de
insuficiência renal ou lesões renais irreversíveis.(3)
Os doentes com causa secundária de HTA identificada podem
ser curados ou, pelo menos, apresentar uma melhoria no controlo
da pressão arterial e redução do risco cardiovascular, se forem
diagnosticados e tratados atempadamente.
O caso clínico apresentado, é um caso raro de HTA secundária
provocada por um SJPU à direita, diagnosticado numa mulher
em idade adulta, em que o tratamento cirúrgico melhorou e
controlou o perfil tensional da doente.

Conclusão
É fundamental realizar o estudo das possíveis causas secundárias
de HTA e vigiar, monitorizar e controlar os valores tensionais de
forma periódica e regular.
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AGENDA 2020

CONGRES S O S NAC IO NA IS E I N T ERNAC IONA IS
NACIONAIS

I N T ERNACIONAIS
ACC – A m er ic an Col lege of
C a rd iolog y 2020
28 a 30 de Março d e 2020
Chic ago – USA

1 4 º C o n g re s s o Po r t u guês d o AVC
6 a 8 d e Fe ve re i ro d e 2 020
H o te l S h e r a ton – Po r t o

1 4 º C o n g re s s o Po r t u guês
de H ip e r t e n s ão e Ris co
C ardio v as c u lar
6 a 9 d e Fe ve re i ro d e 2 020
C e ntro d e C ongre s so s de
V i l a m o u r a - Al ga r ve

ESH - Europea n S ociet y of
Hy per ten sion Cong res s 2020
29 de Maio a 1 d e Junho d e 2020
Gl asgow – E scóc ia

NOVA IORQUE

PORTO

E n c o n t ro Re n al 2 0 2 0
2 6 a 2 8 d e M a rço d e 2 020
C e ntro d e C ongre s so s de
V i l a m o u r a – Al ga r ve

EA SD – European As s ociat ion
f or the S t ud y of D iabet es 2020 21
a 25 de S et embro d e 2020
V iena – Áu st r ia

C o n g re s s o Po r t u g u ê s d e
C ardio lo g ia 2 0 2 0
2 5 a 2 7 d e Ab r i l d e 2 0 20
C e ntro d e C ongre s so s de
V i l a m o u r a – Al ga r ve

VILAMOURA

2 6 º C o n g re s s o Nac io n a l d e
M e dic in a In t e r n a 2 0 2 0
2 1 a 2 4 d e M a i o d e 2 020
Al ti ce Fo r u m B r a ga - Br aga

ESC – Europea n S ociet y of
C a rd iolog y C ong res s 2020
29 de Ago st o a 2 d e S e te mb ro d e
2020
Amest erdão – Hola nd a

BARCELONA

A HA – A m er ic an Hear t
A ssoc ia t ion 202 0
14 a 16 de No vemb ro d e 2020
Dal l as - USA

ATENAS

FUNCHAL
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