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EDI TORI AL
No final deste ano de 2020, ainda em
pandemia pelo SARS-Cov2 (repetindo
com tristeza esta frase que escrevi no
editorial de Julho) no início de 2021 desejo
a todos, com esperança, um ano melhor do
que anterior.
Iremos passar uma breve panorâmica sobre
os três trabalhos que este número da revista
nos traz.
A Drª Ana Cristina Nunes, de Medicina
Geral e Familiar de Palmela, numa revisão
bibliográfica
fundamentada,
aborda
a “Avaliação do risco cardiovascular nas
Doenças reumáticas inflamatórias – uma
lacuna a colmatar”. Devido à variabilidade
de expressão destas doenças, muitas com
uma particular agressividade vascular
conhecida e o mesmo acontecendo a
terapêuticas de uso imprescindível, várias desde quem escreve, a quem consegue pô-la
são as interrelações condicionando à disposição de cada leitor e a estes leitores,
um significativo aumento do referido para quem esta Revista foi criada, incluindo
risco. A reflexão sobre vários aspectos a própria Sociedade Portuguesa de
desta temática ajuda-nos a uma melhor Hipertensão e Risco Cardiovascular (SPH),
de que esta revista é veículo privilegiado.
compreensão e ajuste nas atitudes a tomar.
O
entusiasmo com que atingimos este
Dos Centros Hospitalares Universitários de
octogésimo
número, que será o último
Coimbra e da Cova da Beira vários colegas
“em
papel”.
Seguindo
a evolução natural
apresentam-nos um trabalho original
de
muita
imprensa,
particularmente
a de
sobre “Elevação aguda da pressão arterial
cariz
científico,
continuaremos
as
edições
nos doentes hospitalizados”. A elevação
aguda, não sustentada, da pressão arterial a partir de Janeiro de 2021 em suporte
terá de facto um aumento significativo exclusivamente digital, desejando manter o
do risco cardiovascular? Justifica-se mesmo sucesso. Esta foi uma decisão
sempre a intervenção terapêutica? Qual conjunta com a SPH. Termino como
a mais adequada? De utilidade prática comecei desejando um ano 2021 melhor e
indiscutível na vida clínica de ambulatório cá estaremos a aguardar os vossos trabalhos
é o artigo de colegas de MGF de Almada/ originais na área da hipertensão e risco
Seixal e apresentado pela Drª Joana Reis cardiovascular para partilhá-los com todos
sobre o “Diagnóstico e Abordagem da os que se interessam por esta área, no
Urgência Hipertensiva nos Cuidados de desejo duma evolução contínua, para
Saúde Primários”. Partindo da revisão aquisição duma melhor competência na
bibliográfica para criação de um algoritmo nossa actuação.
a ser usado por todos os colegas da
Vítor Ramalhinho
Unidade em que se inserem aqui partilham
connosco o trabalho efectuado.
Para além destes trabalhos, publicaremos
Texto escrito de acordo com antiga Norma Ortográfica
ainda artigos do Jornal do último
Congresso de Hipertensão 2020.
Antes de terminar não posso deixar de
realçar um facto: o entusiasmo com que
todos os que contribuímos para esta revista,
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ELEVAÇÃO AGUDA DA PRESSÃO ARTERIAL NOS DOENTES
HOSPITALIZADOS
HIGH BLOOD PRESSURE IN HOSPITALIZED PATIENTS

Joana Cardoso1, Gonçalo Miranda2, Maria Inês Gonçalves2, Ana Teixeira2, Ricardo Tjeng3, Rosa Ballesteros4
Interna de formação específica em Medicina Interna, Centro Hospitalar Universitário de Coimbra (CHUC); email: jbernardinocardoso@gmail.com
Interno de formação específica em Medicina Interna, Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira (CHUCB);
2
Assistente hospitalar em Medicina Interna, CHUC
3
Assistente hospitalar em Medicina Intensiva, CHCB
4
Assistente hospitalar em Medicina Interna, CHCB
1
2

Resumo

Introdução: A elevação aguda não sustentada dos níveis tensionais nos doentes internados é um acontecimento prevalente e frequentemente
tratado com recurso a terapêutica anti hipertensora de curta duração. Esta situação diverge daquilo que é definido como emergência
hipertensiva na medida em que, habitualmente, ocorre em doentes assintomáticos ou levemente sintomáticos, não originando lesão de
órgão-alvo. Este tema apresenta-se como uma lacuna das orientações para o tratamento da hipertensão arterial, não havendo evidência
sobre a melhor abordagem terapêutica nestas situações.
Material e Métodos: Estudo retrospetivo transversal, descritivo e analítico. Foram consultados os processos clínicos dos doentes internados
nas principais enfermarias do centro hospitalar, pesquisando os registos de tensão arterial, história prévia de hipertensão, patologia
responsável pelo internamento, bem como, toma de fármacos anti-hipertensores de curta-duração.
Resultados: Foram avaliados 463 doentes, dos quais 46,65% apresentam pelo menos um episódio de elevação da pressão arterial. Os
valores foram em média moderadamente elevados condicionando uma atitude expectante em 78,16% dos episódios. Não foi demonstrado
significado estatístico na relação entre a pressão arterial e a idade, género, motivo de admissão ou Serviço de internamento.
Discussão/Conclusão: O doente hipertenso em ambulatório tem um perfil diferente do doente com picos hipertensivos hospitalizado
por outra patologia exigindo, por isso, uma abordagem diferente. Na avaliação destes doentes importa a medição apropriada dos níveis
tensionais e, sobretudo, a exclusão de evidência de lesão de órgão.

Abstract

Introduction: Acute non-sustained elevation of blood pressure levels of hospitalized patients is a prevalent event and frequently treated
with short-acting antihypertensive therapy. This situation differs from a hypertensive emergency and it usually occurs in asymptomatic
or mildly symptomatic patients, not associated to end-organ damage. This issue presents as a lacuna in the guidelines for the treatment of
arterial hypertension with no evidence on the best therapeutic approach in these situations.
Material and Methods: Cross-sectional, descriptive and analytical retrospective study. We consulted the clinical processes of the patients
admitted to the main sickbays of the hospital, investigating blood pressure’s records, previous history of hypertension, pathology responsible
for hospitalization and the use of short-acting antihypertensive drugs.
Results: A total of 463 patients were evaluated, of which 46.65% had at least one episode of elevated blood pressure. The values were

moderately elevated, conditioning an expectant attitude in 78.16% of the episodes. Statistical significance has not been demonstrated in
the relationship between blood pressure and age, gender, admission pathology or service.
Discussion/Conclusion: The hypertensive outpatient has a different profile of the patient with hypertensive spikes hospitalized for
another pathology requiring, therefore, a different approach. In the evaluation of these patients it is important to correctly measure blood
pressure levels and, above all, exclude the evidence of organ damage.

Introdução
A Hipertensão Arterial (HTA) é um dos fatores de risco
cardiovasculares mais frequentes na população mundial, estimandose a sua prevalência em cerca de 30-45%1. A sua presença está
associada ao risco de morte prematura e à mortalidade por
doença cardíaca isquémica e doença cerebrovascular, isquémica ou
hemorrágica.1

6

A classificação da hipertensão no doente de ambulatório, bem
como a definição de urgências e emergências hipertensivas estão
bem estabelecidas nas orientações da Sociedade Europeia de
Cardiologia. Contudo a perspetiva da elevação da pressão arterial
(PA) no doente internado não está esclarecida na sua definição, nem
na sua orientação.
Estudos comprovam que se trata de uma realidade habitual,
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estimando uma prevalência de HTA no doente hospitalizado de
50,5-70,2%2. No entanto, esta elevação da PA enquadra-se num
espectro alargado de manifestações desde as mais preocupantes
emergências e urgências hipertensivas até às elevações moderadas
da PA em doentes assintomáticos. Desta forma, é percetível que
entidades distintas deveriam ter atitudes diferenciadas.
Existem vários estudos que confirmam o frequente sobrediagnóstico
da hipertensão no internamento conduzindo muitas vezes a um
excesso intervenção com fármacos, nem sempre seguros para o
doente2-8.
Este estudo pretende avaliar a prevalência desta entidade, suas
condicionantes, bem como a intervenção efetuada perante a mesma.

protocolo ou tabela terapêutica; e “call the doctor” quando foi
solicitada avaliação urgente pelo médico residente.
Foram determinados os fármacos usados neste contexto, bem
como as vias de administração dos mesmos. Por fim foi avaliada a
correlação estatística da elevação da PA com a idade, género, serviço
de internamento e motivo de admissão.
Os dados foram tratados estatisticamente com o recurso ao
programa Microsoft Excel ® e ao software Statistical Package for Social
Sciences (SPSS) ®. Usaram-se técnicas de análise descritiva (frequências
absolutas e relativas, percentagens, médias e desvio padrão) e análise
de inferência estatística (intervalos de confiança de 95% das médias e
testes de diferenças entre as proporções).

Material e Métodos
Estudo retrospetivo, transversal, descritivo e inferencial, consultando
os processos clínicos dos doentes admitidos no internamento do
Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira (CHUCB)
durante o mês de outubro, nas enfermarias de Medicina, Cirurgia,
Pneumologia, Ginecologia, Ortopedia e Psiquiatria.
O objetivo deste estudo é estimar a frequência da elevação aguda
da PA nos doentes internados e elaborar uma análise crítica ao
tratamento agudo dirigido a este tipo de situações.
Para tal foram consultados os registos clínicos dos doentes inscritos na
aplicação informática do processo clínico eletrónico, nomeadamente,
os registos de PA, tabela terapêutica, diários e história clínica, bem
como registos de enfermagem.
A avaliação da PA foi efetuada com recurso aos esfigmomanómetros
automáticos disponibilizados nas enfermarias. Como critério de
elevação da PA foram adotados valores de pressão arterial sistólica
(PAS) superior a 140 mmHg e/ou de pressão arterial diastólica
(PAD) superior a 90 mmHg.
Após a verificação dos níveis de PA elevados foi averiguada a atitude
por parte da equipa de enfermagem. Esta atitude foi estratificada em
3 comportamentos: “wait and see”, designada pela atitude expetante;
“protocol it”, segundo a qual eram administrados fármacos mediante

Resultados
Durante o período analisado estiveram internados 463 doentes
nas enfermarias de Medicina, Cirurgia, Pneumologia, Ginecologia,
Ortopedia e Psiquiatria do CHUCB (tabela 1). Desses doentes,
46,65% apresentaram pelo menos um episódio com elevação da PA,
num total de 1041 episódios (em média 4,8 episódios por doente).
Eram maioritariamente homens (51,1%) e com idade média de 79,0
± 11,77 anos.
Relativamente aos antecedentes, 71% eram previamente
hipertensos. O motivo de admissão era, na maioria dos doentes, uma
intercorrência infeciosa (39,81%) de etiologia cirúrgica (27,31%) ou
traumática (13,43%).
Em média os valores de PAS foram de 159,67 ± 13,32 mmHg e
de PAD de 82,48 ± 12,87 mmHg. Quando comparadas as médias
de ambas as pressões com os diferentes serviços parece existir
uma discreta variação. Para a PAS, o Serviço de Medicina foi o
que apresentou médias ligeiramente mais elevadas e o Serviço de
Ginecologia as mais baixas (gráfico 1A). No que toca à PAD, o
Serviço de Ginecologia revelou valores inferiores, sem que houvesse
diferença significativa para os valores mais elevados (gráfico 1B).
Foi possível identificar que 20% dos doentes tinham anti-hipertensores
de curta duração em SOS prescritos.

Caraterísticas da população
Género
Serviço Feminino
Cirurgia

68

Número de episódios de TA elevada

Masculino
52

Total

Feminino
120

42

Masculino
22

Total
64

Ginecologia

36

0

36

10

0

10

Medicina

100

88

188

43

36

79

Ortopedia

40

26

66

27

15

42

Pneumologia

10

22

32

3

7

10

Psiquiatria

9

12

21

6

5

11

Total

263

200

463

131

85

216

Tabela 1 | Caraterísticas da população estudada
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Causas de admissão
n

%

Infeção

86

39,81

Cirurgia eletiva

45

20,83

Cirurgia urgente

14

6,48

Trauma

29

13,43

Dor

10

4,63

Patologia psiquiátrica

12

5,56

Outro

20

9,26

Total

216

100,00

Tabela 2 | Caraterísticas da população estudada

Perante a avaliação de um nível de PA elevado, a atitude da equipa de
enfermagem foi “wait and see” em 78,16% dos episódios, “protocol it”
em 17,39% e “call the doctor” em 4,44%.
Como é possível averiguar pelos gráficos (2A e B), em média, valores
superiores de PAS e PAD conduziram a uma atitude de contactar o
médico, enquanto que valores inferiores estiveram associadas a uma
atitude expectante.
A maioria da classe utilizada nestes episódios foram os inibidores da
enzima conversora de angiotensina (IECA, 79,80%), seguindo-se dos
nitratos (4,04%) e dos diuréticos (4,04%). A forma de administração
mais utilizada foi a sublingual (43,68%), seguida da “per os” (42,11%).
Após análise de inferência estatística comparando os intervalos
de confiança da PAS com o género, a idade, o motivo de admissão
e o serviço de internamento revelaram não existir correlação
estatisticamente significativa (gráficos 4 A, B,C e D).

Gráfico 1 A e B |
Comparação entre
as pressões arteriais
(TAS, A, e TAD,
B)
em
relação
aos serviços de
Internamento

Gráfico 2 A e B |
Comparação entre
as pressões arteriais
(TAS,A, e TAD,
B) em relação à
atitude pela equipa
de enfermagem (E
– “wait and see”; M
– “call the doctor”; N
– “protocol it”)
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Gráfico 3 | Gráfico de
distribuição dos fármacos
administrados

Gráfico 4 | Gráficos
de
intervalos
de confiança e
dispersão (A –
TAS e género; B
– TAS e idade; C
– TAS e motivo de
internamento; D TAS e Serviço)
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Discussão/Conclusão
A prevalência da elevação da PA nos doentes internados demonstrada
neste estudo é consistente ao encontrado na literatura2. Salientase que, em média, se trataram de valores apenas moderadamente
elevados. Um estudo semelhante efetuado na Alemanha6 demonstrou
que apenas 9% das elevações da PA pertenciam ao grau 3. Shorr
et al9 num estudo sobre a prevalência da hipertensão na sala de
emergência afirmavam que apenas 13,8% dos episódios observados
se tratavam de verdadeiras urgências/emergências hipertensivas.
Deshmukh et al10 estimam que só 1-2% dos hipertensos apresentarão
uma emergência hipertensiva ao longo da sua vida. Algo que leva a
questionar se o cut-off como objetivo para o nível de PA normal no
doente hospitalizado será igual ao do doente em ambulatório.
Tal como demonstrado neste estudo, ainda que sem significado
estatístico, o doente internado tem várias condicionantes relevantes
como a doença aguda, a dor, o trauma, as alterações psiquiátricas
agudas, os estados de hipervolémia ou uso de fármacos que por si só
são responsáveis por algum grau de elevação da PA (glucocorticóides,
anti-inflamatórios não esteróides, contracepticos, entre outros). Por
outro lado estão os fatores nem sempre controlados como o ruído
sonoro, a insónia ou a ansiedade associada à admissão hospitalar.
De igual forma é importante salientar a necessidade da medição
correta da PA cumprindo a regular calibração dos monitores
automáticos, a adequação do tamanho da braçadeira e a posição do
doente. Num estudo sobre a atitude dos profissionais de saúde em
relação à hipertensão no internamento4, 81% dos inquiridos referiu
nunca/raramente re-avaliar a PA após a primeira avaliação, medida
essencial para uma real verificação.
A diferença discreta, estatisticamente não significativa, do valor
superior da PAS no Serviço de Medicina pode ser justificado
pelo maior número de doentes desse serviço no estudo e/ou pela
eventual maior idade dos seus pacientes, bem como pela presença
de comorbilidades diversas que condicionem menor controlo da PA.
Todavia não foram especificadas as diferenças entre os doentes a não
ser pela patologia de admissão.
Relativamente às atitudes manifestadas é linear que os valores mais
elevados induziram a uma atitude interventiva. Os valores moderados
geram habitualmente mais controvérsia: 44% dos profissionais
de saúde afirmam que tratariam uma elevação moderada da PA
num doente assintomático4. Weder e Steven8 num estudo sobre o
tratamento da hipertensão no doente internado verificam que apenas
2,9 % dos doentes tratados tinham indicação para fazer terapêutica
anti-hipertensora de curta duração. Esta atitude de intervenção
em elevações de PA, muitas vezes não sustentadas, em doentes
assintomáticos conduz a correções excessivas e, eventualmente,
deletérias para o doente3,5,8.
Vários autores recomendam que a abordagem desta hipertensão
no doente internado dever incluir: a avaliação correta da PA; a
identificação de “red flags” (dispneia, dor torácica, alteração do
estado de consciência, sinais neurológicos focais); a identificação
e tratamento imediato da emergência hipertensiva; a identificação
e correção de fatores facilitadores relacionados com ou não com a

10

doença e o ajuste da terapêutica anti-hipertensora a curto prazo, se
persistência da elevação da PA. Destaca-se o cuidado na titulação
precoce das doses dos fármacos antes do atingimento do steady-state
(por vezes dias a semanas) ou a possível incapacidade da patência
oral (jejum, estados de alteração de consciência ou disfagia).
Na realização deste estudo surgiram algumas limitações que,
eventualmente, possam ter condicionado os resultados por obtidos,
nomeadamente o desenho de estudo observacional e o curto tempo
de avaliação.
É indubitável que o internamento se revela uma janela de
oportunidade para o reconhecimento de uma HTA não controlada.
Contudo é fundamental entender que o doente hospitalizado
pertence a um grupo heterogéneo de doente com diagnósticos
primários diferentes, comorbilidades e contextos clínicos muito
dispersos.
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Resumo

Introdução: A elevação da pressão arterial (PA) é um dos motivos de consulta mais frequentes. Apesar da evidência atual ser favorável às
estratégias de redução gradual da PA, mantém-se como prática habitual a administração de terapêutica de ação curta.
Objetivos: Rever a evidência atual sobre a abordagem da Urgência Hipertensiva (UH) em contexto de Cuidados de Saúde Primários,
como suporte para a elaboração de um algoritmo de atuação na Unidade de Saúde Familiar a que pertencem os autores.
Métodos: Revisão da literatura de recomendações nacionais e internacionais relativas à abordagem da UH.
Resultados: A maioria das recomendações incluídas na presente revisão são relativas à abordagem da hipertensão em geral, abordando a
UH apenas de forma sucinta, e são baseadas em evidência de fraca qualidade ou consensos de peritos. O conceito de UH é relativamente
consensual entre organizações científicas, definindo-se como elevação da PA sistólica ≥ 180 mmHg e diastólica ≥ 110 mmHg (≥120
mmHg nas recomendações portuguesas) na ausência de sinais ou sintomas sugestivos de lesão de órgão mediada pela hipertensão (LOMH).
É consensualmente desaconselhada a redução abrupta da PA, pelo risco de hipotensão e hipoperfusão cerebral e/ou renal, sendo preferível a
redução gradual ao longo de dias a semanas com terapêutica oral de longa ação. Segundo a Academia Americana de Médicos de Família,
a terapêutica de curta ação poderá ser considerada apenas na presença de sintomas e/ou risco cardiovascular moderado a elevado. É
consensualmente recomendada a reavaliação clínica do doente em ambulatório, após 1 a 4 semanas, de acordo com a magnitude da
elevação tensional, a sintomatologia e o risco cardiovascular do doente. Devem ser sempre pesquisadas possíveis causas secundárias de
elevação da PA.
Conclusão: A abordagem da UH depende do correto diagnóstico, excluindo LOMH e efetuando uma medição adequada da PA em
ambiente calmo. É recomendada a redução gradual da PA com terapêutica oral de longa ação e vigilância em ambulatório.

Abstract

Introduction: Hypertension is a major reason for medical consultation. Although existing evidence favours a gradual reduction of blood
pressure (BP), the use of short-acting antihypertensives remains a common practice to acutely lower BP.
Objective: The aim of this paper is to review current evidence regarding Hypertensive Urgency (HU) management in the outpatient
setting, in order to create an algorithm to support decision making by the Primary Care Health Team.
Methods: Review of literature based on recent national and international guidelines.
Results: Most recommendations included in this review focus on general hypertension management, referring to HU at a very highlevel. These recommendations are also based on limited-quality evidence or expert consensus. Most scientific organizations agree on the
definition of UH, which is an increase in systolic BP ≥ 180 mmHg and diastolic BP ≥ 110 mmHg (≥ 120 mmHg in the Portuguese
guidelines) without acute target organ injury. The acute lowering of BP is not recommended, due to risk of brain and/or kidney
hypoperfusion. Instead, BP should be lowered gradually over several days to weeks with long-acting antihypertensive therapy. According
to the American Academy of Family Physicians, symptomatic or moderate-high risk patients should be considered for treatment with
short-acting antihypertensive drugs. Outpatient treatment is recommended, with follow-up after 1 to 4 weeks, according to BP levels,
patients’ symptoms and risk profile. Secondary causes of BP increase should be excluded.
Conclusions: Managing HU involves excluding acute target organ injury and adequate blood pressure measurement in a calm
environment. BP should be lowered gradually using long-acting therapy, assuring an appropriate follow-up in the outpatient setting.
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Introdução
A prevalência estimada da Hipertensão Arterial (HTA) em
Portugal é de 26,9% mas apenas 35,6% dos doentes tratados têm
valores de pressão arterial (PA) controlados, segundo um estudo
efetuado em contexto de Cuidados de Saúde Primários (CSP)
em 20131. A má adesão à terapêutica crónica é apontada como
uma das principais causas para o mau controlo da PA2.
A elevação da PA é um dos motivos de consulta mais frequentes,
tanto no Serviço de Urgência hospitalar como nos CSP. O
conhecimento de que eventos cardiovasculares major (como
o acidente vascular cerebral, o enfarte agudo do miocárdio e
a insuficiência renal aguda) são consequência de valores de
PA elevada, fez com que, no passado, os médicos procurassem
tratar agressivamente a elevação severa da PA. Porém, estudos
mais recentes não demonstram evidência de aumento do risco
de eventos cardiovasculares major a curto prazo com estratégias
de redução da PA de forma mais progressiva. Esta mudança de
paradigma gerou alguma controvérsia dentro da comunidade
médica e, ainda hoje, alguns clínicos se mostram hesitantes em
vigiar em ambulatório doentes com elevações significativas da
PA. Assim, tem-se mantido prática habitual a administração de
terapêutica de curta ação.
Este trabalho tem como objetivo rever a evidência atual sobre a
abordagem da Urgência Hipertensiva (UH) em contexto de CSP,
como suporte para a elaboração de um algoritmo de atuação na
Unidade de Saúde Familiar a que pertencem os autores, de forma
a uniformizar e adequar a abordagem da UH de acordo com a
melhor evidência científica disponível.
Métodos
Foi realizada uma revisão da literatura de recomendações de
sociedades científicas previamente selecionadas pelos autores,
por serem internacionalmente reconhecidas como uma referência

orientadora da atividade clínica, pela qualidade e neutralidade
científica das suas recomendações e por reunirem diversas equipas
locais de elaboração de recomendações. Foi ainda efetuada
pesquisa de recomendações na base de dados Trip Database,
utilizando os termos Hypertensive Urgency e Severe Asymptomatic
Hypertension, a qual não obteve resultados adicionais.
Resultados
Nesta revisão foram incluídas recomendações de várias
organizações científicas: Direção Geral da Saúde (DGS)
3, 4
, Sociedade Europeia de Cardiologia e de Hipertensão
(ESC/ESH)5,
Colégio
Americano
de
Cardiologia/
Associação Americana do Coração (ACC/AHA)6, Academia
Americana de Médicos de Família (AAFP)7, Sociedade
Cardiovascular Canadiana (CCS)8 e o Instituto Nacional para
a Saúde e Cuidados de Excelência Britânico (NICE)9. A maioria
das recomendações incluídas na presente revisão são relativas à
abordagem da HTA em geral, abordando a Urgência Hipertensiva
apenas de forma sucinta.
O conceito de UH é relativamente consensual entre as diferentes
organizações científicas, definindo-se como elevação da PA
sistólica ≥ 180 mmHg e diastólica ≥ 110 mmHg (≥120 mmHg
nas recomendações portuguesas) na ausência de sinais ou sintomas
sugestivos de lesão de órgão mediada pela hipertensão (LOMH).
Emergência Hipertensiva define-se como elevação da PA segundo
os mesmos valores de referência mas associada a LOMH. Todas
as recomendações reforçam a importância da distinção entre
estas entidades para determinação da velocidade de redução dos
valores de PA. São exemplos de LOMH a hemorragia cerebral,
a encefalopatia hipertensiva, o enfarte agudo do miocárdio, o
edema agudo do pulmão, a insuficiência cardíaca descompensada,
a disseção aórtica e a insuficiência renal aguda. Alguns sinais e
sintomas de LOMH são apresentados no Quadro 1.

Quadro 1 – Sinais e sintomas de LOMH (por sistema de órgãos)
Neurológico: cefaleia, alterações visuais, défices neurológicos focais, convulsão, papiledema ou
exsudados retinianos (sugerem encefalopatia hipertensiva).
Cardiovascular: dor torácica, dispneia, síncope, palpitações, sopros cardíacos (sugere EAM,
arritmias ou IC descompensada).
Renal: oligúria, anúria (sugere insuficiência renal aguda).
Pulmonar: dispneia, fervores (sugere EAP).
Arterial Periférico: claudicação, extremidades frias, pulsos fracos (sugere DAP).
Legenda Quadro 1: LOMH – Lesão de órgão mediada pela hipertensão | EAM – Enfarte Agudo do Miocárdio | IC – Insuficiência Cardíaca | EAP –
Edema Agudo do Pulmão | DAP – Doença Arterial Periférica
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Na ausência de sinais e sintomas de LOMH, é consensualmente
desaconselhada a redução abrupta da PA, pelo risco de hipotensão
e hipoperfusão cerebral e/ou renal. A ESC/ESH, o ACC/AHA,
a CCS e o NICE recomendam a redução gradual da PA com
recurso a terapêutica oral de acordo com as recomendações gerais
para a terapêutica anti-hipertensora e reavaliação atempada (sem
detalhar o seguimento adequado destes doentes). Por fazerem
referência à abordagem da UH de forma mais pormenorizada
e em contexto de CSP, as recomendações da DGS e da AAFP
serão revistas com maior detalhe neste artigo.
Recomendações da DGS
A DGS recomenda, no Plano Assistencial Integrado Do Risco
Cardiovascular do Adulto, de 2014, que a medição da PA seja feita
em ambiente calmo e sossegado e que seja investigada a adesão do
doente à terapêutica habitual, a existência de estados emocionais
ou situações de stress, consumo de drogas ou fármacos, como
anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) ou ingestão excessiva
de sal. Recomenda que a PA seja reduzida de forma gradual por
um período de 24 a 48 horas, com terapêutica oral e vigilância
em ambulatório. Apesar de reforçar que a descida rápida da
PA pode ser prejudicial, a DGS enumera alguns fármacos
“a utilizar nas urgências hipertensivas”, por via oral (Quadro
2), considerando ainda a possibilidade de uma toma adicional
da terapêutica habitual. Porém, contraindica a utilização de
nifedipina e captopril sublingual, tal como a repetição da dose
de captopril num curto espaço de tempo (menos de 2 horas).
Quando justificado, recomenda a utilização de um fármaco com
efeito sedativo.
Recomendações da AAFP
A AAFP atualizou as suas recomendações sobre a abordagem
da Hipertensão Assintomática Severa (sinónimo de UH) em
2017. Começa por reforçar a importância da anamnese e exame
objetivo completos, nomeadamente de pesquisar o perfil tensional
prévio do doente, doença cardiovascular conhecida, presença de
fatores de risco cardiovasculares, possíveis causas secundárias de
HTA, consumo de drogas ou fármacos (AINEs, antidepressivos,
contracetivos orais, simpaticomiméticos, corticóides, medicação
para síndromes gripais, produtos de ervanária) e adesão à
terapêutica anti-hipertensora habitual. Não é recomendada
a realização de exames complementares de diagnóstico na
abordagem inicial da UH. A medição da PA deve ser repetida
após um período de 30 minutos de repouso em ambiente calmo,
uma vez que foi demonstrado que esta medida permite a redução
dos valores da PA para níveis aceitáveis (média 160/89 mmHg),
sem qualquer intervenção, em mais de 30% dos casos 10.
A AAFP recomenda a redução gradual da PA com terapêutica
oral de longa ação, com objetivo < 160/100 mmHg ao longo
de dias a semanas, evitando reduções agudas superiores a 20
a 25% da pressão arterial média. Na escolha da terapêutica,
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Quadro 2: Terapêutica anti-hipertensora oral de ação curta
recomendada na Urgência Hipertensiva (disponível em Portugal)

Fármaco

Dose

Recomendações da DGS
Captopril

12,5-25mg

Furosemida

20-40mg

Amlodipina

5-10mg

Recomendações da AAFP
Início de ação em vários dias
iECA

Lisinopril

10mg id

Ramipril

2,5 – 10mg id

ARA

Telmisartan

40mg id

Β-bloqueante

Atenolol

25-50mg id

Metoprolol

25-100mg id

BCC

Amlodipina

2,5-5mg id

Nifedipina LP

30mg id

Início de ação em várias horas
iECA

Captopril

25mg bid ou tid

BCC

Diltiazem

30mg qid

Agonista α2 central

Clonidina

0,1-0,2mg bid

Legenda Quadro 2: DGS: Direção Geral de Saúde | AAFP - Academia
Americana de Médicos de Família | iECA: Inibidor da enzima de conversão
da angiotensina | ARA: Antagonista do recetor de angiotensina | BCC:
Bloqueador dos canais de cálcio | LP: Nifedipina de libertação prolongada
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Legenda Figura 1: PA: Pressão Arterial | SU: Serviço de Urgência | DC: Doença Coronária
| ICC: Insuficiência Cardíaca Congestiva | DCV: Doença Cerebrovascular | DAP: Doença
Arterial Periférica | DRC: Doença Renal Crónica | DM: Diabetes Mellitus | SAOS: Síndrome
de Apneia Obstrutiva do Sono | CV: Cardiovasculares | PAM: Pressão Arterial Média | AINEs:
Anti-inflamatórios Não-esteróides

Figura 1 – Algoritmo de Abordagem da Urgência Hipertensiva em Cuidados de Saúde Primários
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devem ser seguidas as recomendações gerais para a terapêutica
anti-hipertensora. Porém, a AAFP considera a utilização de
terapêutica anti-hipertensora de curta ação na presença de
sintomas (como cefaleia, dispneia, epistáxis ou ansiedade) e/ou se
risco cardiovascular moderado a elevado (Quadro 2). Apesar da
fraca evidência científica, a AAFP recomenda que a terapêutica
anti-hipertensora de curta ação seja considerada em caso de
elevação persistente da PA diastólica ≥ 130 mmHg. Se elevação
persistente ou progressiva com PA sistólica > 240 mmHg e PA
diastólica > 130 mmHg em doentes sintomáticos (após período
adequado de repouso e da terapêutica de curta ação) poderá ser
necessário internamento hospitalar.
O seguimento destes doentes tem em conta a presença ou
ausência de sintomas. Nos doentes sintomáticos, é recomendado
o início ou ajuste da terapêutica crónica e reavaliação clínica após
uma semana. Em doentes assintomáticos, deve ser tido em conta
o perfil tensional anterior do doente. Em doentes sem história
de hipertensão prévia, deverá ser confirmado o diagnóstico de
hipertensão, nomeadamente com medições em ambulatório.
Em doentes previamente hipertensos, poderá ser necessário
ajustar a terapêutica crónica (titular dose ou associar novo
fármaco) ou reiniciar terapêutica em caso de não adesão. Nos
doentes assintomáticos é recomendada, a cada 2 a 4 semanas, a
intensificação da terapêutica até que sejam atingidos os valoresalvo de PA.
Discussão
A maioria das recomendações incluídas nesta revisão abordam a
UH apenas de forma sucinta e superficial, focando-se sobretudo
no tratamento da HTA no geral e na Emergência Hipertensiva.
Dada a escassez de estudos controlados e aleatorizados sobre a
abordagem da UH, a maioria das recomendações incluídas nesta
revisão são baseadas em evidência de fraca qualidade ou consensos
de peritos. Estas baseiam-se essencialmente na inexistência de
estudos controlados que demonstrem benefícios a longo prazo do
tratamento agressivo da HTA (em horas a dias). Por outro lado,
existe evidência sólida de que o controlo da PA a longo prazo
previne o desenvolvimento de complicações cardiovasculares.
Além disso, estudos observacionais (com algumas limitações
metodológicas) não demonstraram diferenças significativas
no número de eventos cardiovasculares major em doentes com
elevação significativa da PA submetidos ou não a terapêutica
anti-hipertensora de curta ação, ao longo de vários meses de
follow-up 11, 12.
Por fim, a maioria das organizações científicas emite
recomendações que não se adaptam à realidade dos CSP em
Portugal, ao exigir a realização de técnicas (como a fundoscopia,
para as quais é necessário material e profissionais treinados) e de
exames complementares de diagnóstico (como ECG e avaliação
analítica) e a administração de fármacos de ação curta que não
estão disponíveis em muitos Centros de Saúde a nível nacional.
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Esta revisão serviu de base para a elaboração de um algoritmo
de abordagem da UH na Unidade de Saúde a que pertencem
os autores (Figura 1), tendo este sido discutido e aprovado pela
equipa multiprofissional. A análise deste algoritmo deve ter
sempre em conta as limitações já referidas e a sua utilização não
dispensa uma abordagem clínica personalizada.
Conclusões
A abordagem da UH depende do correto diagnóstico, excluindo
LOMH e efetuando uma medição adequada da PA após período
de repouso em ambiente calmo. Na ausência de LOMH, é
recomendada a redução gradual da PA (ao longo de dias a semanas)
com terapêutica oral de longa ação e vigilância em ambulatório.
Embora não exista evidência de qualidade que demonstre
benefício, a longo prazo, da terapêutica anti-hipertensora de curta
ação e do seu potencial, alguns consensos de peritos consideram a
sua utilização se elevação severa e persistente da PA, na presença
de sintomas e/ou se risco cardiovascular moderado/elevado.
Devem ser sempre pesquisadas possíveis causas secundárias de
elevação da PA.
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Resumo
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Introdução: Doenças reumáticas inflamatórias crónicas implicam risco aumentado de desenvolver doença cardiovascular precoce. Este
risco é reconhecido embora não sejam claros todos os mecanismos intervenientes e suas relações. Existem recomendações internacionais para
avaliação e tratamento dos factores de Risco Cardiovascular (RCV) nestes doentes.
Objetivos: Esta revisão bibliográfica tem como objetivos fazer uma revisão bibliográfica sobre o RCV nas Doenças reumáticas
inflamatórias (especialmente nas artropatias inflamatórias) e sua abordagem, ter uma visão do estado de implementação de estratégias
noutros países, e ser base teórica para a formulação de um projeto de intervenção na avaliação de RCV desta população nos Cuidados de
Saúde Primários (CSP).
Métodos: Revisão bibliográfica com recurso às bases de dados: Direção-Geral da Saúde (DGS), Pubmed, UpToDate, Medscape, Cochrane
Library. Foram utilizadas combinações dos termos livres: “risco cardiovascular”, “artropatias inflamatórias”, “doenças reumáticas
inflamatórias”, com pesquisa de artigos em Inglês e Português, com ano de publicação a partir de 1997.
Resultados/Conclusões: O RCV nos doentes com Doenças reumáticas inflamatórias mantém-se inalterado entre as causas de maior
mortalidade nestes doentes. Apesar das recomendações da European League Against Rheumatism (EULAR), a avaliação de RCV nesta
população ainda apresenta registos inferiores a 50%. Quando reconhecidos os fatores de risco ou doença estabelecida, uma percentagem
considerável de doentes permanece sem tratamento ou referenciação para os CSP ou Cardiologista.

Abstract

Key words:
Cardiovascular
risk; Inflammatory
rheumatic diseases.

Introduction: Chronic inflammatory rheumatic diseases imply an increased risk of developing early cardiovascular disease. This risk is
recognized although all intervening mechanisms and their relationships are nuclear. There are international recommendations for the
assessment and treatment of cardiovascular risk factors in these patients.
Objectives: The aim of this bibliographic review is to review the cardiovascular risk (CVR) in Inflammatory rheumatic diseases (especially
in inflammatory arthropathies) and their approach, have a vision of strategy implementation in other countries, and be a theoretical basis
for the formulation of na intervention project in the assessment of CVR of this population in Primary Health Care (PHC).
Methods: Bibliographic review using the following databases: Direção-Geral da Saúde (DGS), Pubmed, UpToDate, Medscape, Cochrane
Library. The following combinations of free terms were used: “cardiovascular risk”, “inflammatory arthropathies”, “inflammatory
rheumatic diseases”, with research of articles in English and Portuguese, with year of publication from 1997.
Results/Conclusion: CVR in patients with inflammatory diseases remains unchanged among the causes of higher mortality in these
patients. Despite the recommendations of the European League Against Rheumatism (EULAR), the assessment of CVR in this
population is still under 50%. When risk factor or established disease are recognized, a considerable percentage of patients remain without
treatment or referral to PHC or Cardiologist.

Introdução
Doentes com doenças reumáticas inflamatórias crónicas, como Lúpus
Eritematoso Sistémico (LES), Artrite reumatoide (AR), Artrite
psoriática, Espondilite anquilosante (EA) e Artrite juvenil idiopática
(AJI), ou outras artropatias inflamatórias, têm risco aumentado de
desenvolver doença cardiovascular (DCV) precoce (1).
As doenças cérebro-cardiovasculares (DCCV) constituem
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um problema endémico e representam cerca de um terço de
todas as mortes tanto nos países desenvolvidos como em vias de
desenvolvimento. proporção semelhante à que já ocorre nos países
em vias de desenvolvimento (2). Os dados atuais sobre a morbilidade
e mortalidade a nível mundial, revelam um decréscimo da doença
isquémica do coração (DIC) e do acidente vascular cerebral (AVC)
(2)(3). Apesar deste decréscimo, as DCCV continuam a ser das
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primeiras causas de morte e doença em todo o mundo. Por isso
mesmo as Nações Unidas juntamente com diversas Sociedades
Científicas e Organização Mundial de Saúde (OMS) definiram
como objetivo a redução da mortalidade cardiovascular e dos fatores
de risco com ela relacionados em 25% até 2025. No entanto, esta
redução não se verifica nas doenças reumáticas, mantendo-se a
mortalidade estável, aumentando assim a diferença entre população
geral e doente com patologia reumática, em particular AR (3)(4).
Na AR, a magnitude do risco cardiovascular parece ser comparável
ao estimado para doentes com Diabetes mellitus (DM) (4)(5). Este
risco acrescido parece ser extensível a outras artropatias inflamatórias
como a Artrite psoriática e Espondilite anquilosante, mas também
ao LES (5)(1).
Diversos estudos, tanto em continente americano como europeu,
alguns que remontam a 2003 e outros mais recentes até à data de
2016, que demonstram que quer a avaliação do risco cardiovascular
como a abordagem e tratamento dos fatores de risco identificados
estão aquém das metas propostas apesar de ser um conceito
amplamente aceite por todos os médicos, em especial os que lidam
mais de perto com estes doentes (6)(7).
A fisiopatologia da DCV associada às doenças reumáticas
é multifatorial e parece envolver interação de mecanismos
inflamatórios, fatores metabólicos, terapêutica e fatores relacionados
com estas mesmas doenças (1). Estes mecanismos ainda não estão
completamente esclarecidos, pelo que mais estudos são necessários
para uma melhor compreensão para poder proceder a uma
abordagem mais dirigida e baseada na evidência.
Patogénese
A fisiopatologia da DCV associada às doenças reumáticas é
multifatorial, contudo, a principal determinante pela maior taxa
de mortalidade é a aterosclerose. Esta predispõe a DCV através da
inflamação crónica do endotélio vascular e pode ser causada pelo
próprio tratamento da doença reumática (8).
Nos últimos anos há um crescente interesse no papel dos fenómenos
inflamatório na aterosclerose, e este interesse tem vindo a revelar
que o processo inflamatório é compartilhado por mediadores e
mecanismos de ativação celular. A fase inicial da aterosclerose
caracteriza-se pela infiltração de macrófagos e linfócitos T na estria
lipídica que por sua vez libertam mediadores inflamatórios que
potenciam a resposta inflamatória.
Ainda não é claro qual a relação entre os fatores de risco clássicos
(tabagismo, DM, hipertensão arterial, dislipidemia, obesidade,
sedentarismo, idade e sexo), doença coronária e as artropatias
inflamatórias, apesar de serem claras algumas associações entre estes
fatores e patologias. O tabagismo tem a propriedade de induzir o
fator reumatoide, sendo que alguns estudos demonstraram ser um
fator de risco para desenvolver AR e a sua forma mais erosiva. Sendo
que a mortalidade cardiovascular na AR é mais prevalente nas formas
mais agressivas e com mais manifestações extra-articulares este
fator tem sido associado a uma exacerbação da aterosclerose nesta

patologia (9). É também um reconhecido fator de agravamento da
EA, apesar de não ser conhecido o mecanismo, estando associado
com maior actividade da doença, maior dano estrutural, redução da
função e inflamação (10).
O sedentarismo parece representar um papel no processo
aterosclerótico pela limitação funcional imposta pela doença
resultando em menor actividade física e consequente obesidade.
Embora seja quase imediata a associação entre obesidade e maior
risco cardiovascular, nestes doentes, os estudos tem demonstrado
que a maior mortalidade está associada a Índices de Massa Corporal
(IMC) mais baixos (10).
Diversos outros fatores parecem atuar neste processo inflamatório
e provocar DCV mas muitos falham em estabelecer associações
significativas embora tudo aponte para que estes doentes de forma
global estejam em maior risco de ter eventos CV major e causados
por mecanismos relacionados com a aterosclerose de forma direta
ou indireta.
Assim assume-se o paradigma de que nas artropatias inflamatórias
e LES, três interpretações podem ocorrer: o tratamento pode ter
impacto negativo no risco CV, apesar do controlo da doença ser em
si também benéfico em termos CV e por isso servir de confundidor
nos diversos estudos realizados; que os fatores de risco CV são mais
prevalentes nos doentes com artropatias inflamatórias e LES; ou
que a inflamação sistémica representa um fator independente para o
processo aterosclerótico.

Epidemiologia das DCV nas patologias reumáticas
Actualmente é reconhecido o aumento da prevalência de DCV nas
diversas doenças reumáticas inflamatórias.
No LES, a DCV é determinante major de mortalidade e
morbilidade, com uma prevalência estimada de 6-10% (1). Estes
doentes apresentam um risco de desenvolver DCV 5-6 vezes
superior à população geral, e mais marcado nos doentes mais
jovens. Apresentam também prevalência aumentada de doença
aterosclerótica subclínica, com 40% dos doentes com evidência de
placa aterosclerótica.
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Na AR, existe também evidência de aumento da incidência de
DCV tanto clínica como subclínica, sendo o risco equiparável ao
existente na população com DM. Estes têm um risco de 1,5-2
vezes superior de morte por DCV que a restante população (11).
Novos estudos parecem apontar para uma combinação de fatores
de risco clássicos e novos fatores de risco (inflamação, presença
de placas de aterosclerose nas carótidas, anti-ACCP e fator
reumatoide positivos, manifestações extra-articulares, perda de
função e hipotiroidismo) no maior RCV (12).
O risco CV e consequente morbimortalidade nos doentes com
Artrite psoriática também está aumentada, sendo um dos fatores
de risco clássicos mais prevalentes a HTA (12).
Os estudos sobre o RCV na EA são contraditórios apesar de parecer
sensato agrupá-la no mesmo grupo das patologias supracitadas
em termos de risco a morbimortalidade nesta patologia deve-se
maioritariamente a alterações do ritmo cardíaco e insuficiência
aórtica, existindo ainda alguma evidência de doença cardíaca
isquémica (13).
Abordagem do risco cardiovascular
Não existem estudos clínicos que tenham estudado quais são as
estratégias de avaliação e controlo de fatores de risco ideais para
doentes com condições inflamatórias.
Na Norma de Avaliação do Risco Cardiovascular SCORE
(Systematic Coronary Risk Evaluation) da Direcção-Geral da Saúde
(DGS), esta avaliação deve ser realizada em todos os adultos entre
os 40 e os 65 anos de idade e nos grupos etários não abrangidos pelo
SCORE, a cada 5 anos, salvo indicação clínica contrária (14) . Esta
recomendação vai de encontro com as recomendações da EULAR,
que recomenda avaliação de RCV nos doentes com Artrite
reumática e outras artropatias inflamatórias (Artrite psoriática e
Espondilite anquilosante) a cada 5 anos e cálculo do risco através
do modelo SCORE caso não exista outra guideline regente
no país. Já a National Institute for Health and Clinical Excellence
(NICE) recomenda que na Artrite reumatoide, a avaliação seja
feita de forma anual, não existindo recomendações para as outras
artropatias (15).
A determinação do perfil de risco cardiovascular implica o
conhecimento de determinados valores e características como o
género, idade, hábitos tabágicos, pressão arterial, perfil lipídico
e glicémico. Estas variáveis são usadas em algoritmos de
cálculo de RCV como SCORE, Framingham, QRESEARCH
Cardiovascular Risk Algorithm (QRISK) 2, entre outras.
Nas recomendações publicadas em 2010, a EULAR recomendava
que ao usar o modelo SCORE se deveria ajustar o risco CV
aumentado da AR e multiplicar o resultado por 1.5 se se verificasse
2 dos seguintes critérios (16):
• Evolução da doença > 10 anos;
• Fator reumatoide positivo;
• Anticorpos antipeptídeo citrulinado (anti-CCP) positivo.
Atualmente, nas recomendações de 2015/16 mantém a indicação
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de usar um fator de multiplicação de 1.5 ao calcular o SCORE
nos doentes com Artrite reumatoide sem que seja necessário a
presença dos critérios acima citados. O fator de multiplicação não
se aplica ao modelo de avaliação de risco CV através de QRISK2.
Este modelo é largamente usado no Reino Unido especialmente
em clínicas de Reumatologia não só por ter sido desenvolvido para
uso neste país mas também na tentativa de aproximar o cálculo de
um resultado que melhor avaliasse os fatores de risco neste grupo.
Por sobrestimar o risco não consta como primeira recomendação
da EULAR (17).
Dependendo do algoritmo usado os doentes devem ser classificados
consoante o seu risco. Segundo a recomendação da EULAR e
utilizando o modelo de cálculo recomendado, atribui-se risco baixo
a moderado um SCORE < 5%, alto risco SCORE ≥5 e <10%,
risco muito alto a SCORE ≥ 10%. Os doentes com risco baixo
a intermédio devem repetir avaliação dentro de 5 anos, embora
possa ser recomendável antecipar avaliação em indivíduos com
risco intermédio em cuja doença tenha progressão mais rápida. Os
doentes com risco alto ou DCV diagnosticada devem ser tratados
consoantes as respectivas guidelines.
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A EULAR, entre outras recomendações, sugere o rastreio de placas
de aterosclerose assintomáticas em doentes com RA como parte da
avaliação do RCV. Esta recomendação surge à luz de que não só
estas alterações são mais prevalentes nestes doentes mas também
pela mortalidade associada e possibilidade de atuar neste fator de
risco.
Outra das recomendações da EULAR é a requisição de análises
para avaliar o perfil lipídico (Colesterol total e HDL) nos doentes
com artropatias inflamatórias. Estas devem ser realizadas em fase
de remissão ou doença com actividade estável, não sendo necessário
o período de jejum antecedente à punção. Na AR, os níveis
plasmáticos de lipídicos são paradoxalmente opostos à actividade
da doença e por isto mesmo se deve a recomendação anterior(18).
A avaliação de RCV é fator de decisão para iniciar terapêutica com
estatina em doentes de alto risco ou risco moderado com outros
fatores de risco CV estabelecidos. Existem tabelas que de forma
esquemática nos facilitam a avaliação de risco atualmente validadas
para língua portuguesa e recomendadas pela Sociedade Portuguesa
de Cardiologia.

Cumprimento das recomendações da avaliação do RCV da
EULAR?
Existem diversos estudos que tentam avaliar o cumprimento das
recomendação da EULAR, alguns estudos antecedem mesmo estas
recomendações, e os resultados são concordantes em todos estes
estudos (19)(20)(21). Existe uma subavaliação e subtratamento dos
riscos CV quando identificados. A EULAR tem como recomendação/
princípio que esta avaliação seja feita pelo reumatologista (quadro
1). No entanto, uma das limitações a esta implementação e apontada
em diversos estudos, é que estes consideram que a avaliação de RCV
é função do médico de clínica geral nos CSP (19).
No entanto, apesar de ser uma prática clínica corrente nos CSP,
nomeadamente nos doentes de RCV mais alto como na DM, não o é
nos doentes com Artropatias inflamatórias. Um estudo realizado em
diversos países europeus e citado na European Society of Cardiology
(ESC) diz que o médico de família também não pesquisa ativamente
fatores de risco nestes doentes apesar de familiarizados com as
recomendações para o fazer, e apenas 36-57 % assumiam fazê-lo.
Apontavam a falta de tempo, excesso de guidelines disponíveis,
alvos de controlo irrealistas, preferência por abordagens baseadas na
própria experiência, entre outros (22). Foi apontado ainda que 15 %
dos clínicos gerais não reconheciam a AR como fator independente
para DCV (19). Algumas das limitações citadas são partilhadas
entre CSP e CSS, como foi verificado em resultados obtidos
em questionários realizados aos reumatologistas, onde a falta de
tempo assume-se como um dos principais obstáculos à avaliação
de RCV.
Uma outra limitação prende-se com o facto de que estes doentes,
em número considerável, não frequentarem assiduamente os
CSP visto terem seguimento na especialidade de Reumatologia.
Segundo um estudo realizado em doentes com doenças crónicas
com o intuito de perceber o tratamento de outras doenças
consideradas “secundárias” ou “minor”, foi observado que quando
ocorrem em simultâneo tendem a ser subtratadas ou negligenciadas
em detrimento da doença crónica (23).
Isto pode explicar até certo ponto o subtratamento de fatores de
risco identificados nas doenças reumáticas inflamatórias e por
conseguinte a pesquisa ativa destes fatores nestes doentes.
Propostas para aumentar o cumprimento da avaliação RCV
A avaliação do RCV é um ponto fulcral na prevenção primária
e secundária tanto na população geral como na população que
está em particular risco de sofrer eventos CV. Esta deve ser uma
prática implementada e para isso devem ser criados protocolos e/ou
procedimentos de atuação que sejam comuns não só aos Cuidados
de Saúde Primários (CSP) como aos Cuidados de Saúde secundários
(Reumatologistas, Cardiologistas e Internistas). Para que isto seja
mantido e eficaz, devem ser criadas equipas que possam avaliar esta
implementação.
São necessárias ações de formação aos diversos intervenientes nesta
avaliação tanto equipa médica, de enfermagem e o próprio doente
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EULAR- European League Against Rheumatism; RCV- risco
cardiovascular; AR- artrite reumatoide; AP- artrite psoriática;
EA- espondilite anquilosante; ASA- Assessment of
Spondyloarthritis International Society; SCORE- Systematic
Coronary Risk Evaluation; CT- colesterol total; HDL- high density
lipoprotein; AINEs- anti-inflamatórios não esteroides; DCVdoença cardiovascular.

que deverá estar consciente dos riscos associados à doença para uma
melhor adesão às medidas modificadoras de fatores de risco (21).
A integração da equipa de enfermagem é importante para ultrapassar
certas limitações apontadas nos diversos estudos supracitados que
apontam a falta de tempo como uma das principais barreiras a
esta prática. Já foram realizados estudos a avaliar a efetividade da
implementação de protocolos de avaliação de RCV e demonstraram
que mais doentes de alto risco atingiram os objetivos de controlo
de fatores de risco e alterações de hábitos de vida. Um outro estudo
conduzido na Holanda, relata que após um ano de follow-up de
doentes de risco, a equipa de enfermagem obteve os mesmos
resultados em termos de prevenção primária e gestão dos fatores de
risco que o clínico geral, sendo um recurso mais custo-efetivo (22).
Conclusões
O RCV nos doentes com Doenças reumáticas inflamatórias
mantém-se inalterado entre as causas de maior mortalidade nestes
doentes, ao contrário da restante população e até de doentes com
reconhecido risco CV como a DM. Apesar das recomendações
da EULAR, a avaliação de RCV nesta população ainda apresenta
registos inferiores a 50%. Quando reconhecidos os fatores de risco
ou doença estabelecida, uma percentagem considerável de doentes
não é tratada ou referenciada para os CSP ou Cardiologista.
Uma parte do trabalho foi apresentada no 12º Curso de Reumatologia
Prática em Cuidados de Saúde Primários. Tendo recebido o prémio
de melhor trabalho em ex-aequo.
Data: 26 de Setembro de 2019, Lisboa
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A principal causa de morte no doente com diabetes é a doença
cardiovascular (CV), sendo a insuficiência cardíaca (IC) uma das
complicações mais frequentes. Apesar de existir uma relação linear
entre os resultados de controlo da diabetes e do risco CV, nenhum
dos medicamentos antidiabéticos clássicos demonstrou que o seu
efeito na redução da hemoglobina glicada (HbA1c) resultasse em
benefício CV nos doentes com diabetes mellitus tipo 2 (DMT2).
Mesmo os benefícios comprovados da metformina não parecem
resultar do controlo glicémico, mas de outros efeitos cardioprotetores.
Assim, está na altura de abandonarmos o conceito glicocêntrico que
prevaleceu durante muitos anos no tratamento da diabetes, dirigindo
as atenções para a resolução do problema principal nos doentes com
DMT2, a doença CV, sem esquecer o controlo glicémico, obviamente.
Neste momento, estamos perante uma situação nova, que é a
existência de duas classes terapêuticas – os agonistas dos recetores
do GLP-1 (peptídeo-1 semelhante ao glucagon) e os inibidores
do cotransportador de sódio e glicose 2 (SGLT2) –, que, segundo
estudos recentes, além de reduzirem a HbA1c, associam-se à redução
do risco CV, do peso e da pressão arterial, sem risco de hipoglicemia.
Ambas as classes referidas reduzem o risco de eventos cardiovasculares
major (MACE), mas apenas os agonistas dos recetores do GLP-1
reduzem o risco de acidente vascular cerebral. Nos indivíduos com e
sem doença CV, os inibidores do SGLT2 contribuem para a redução
da hospitalização por IC, da morte por causa CV e exibem uma
elevada proteção renal. Além disso, estes fármacos são muito mais
eficazes que os agonistas dos recetores do GLP-1 na redução de
eventos renais e os seus benefícios CV parecem ser independentes
dos efeitos sobre a glicemia. Com os agonistas do GLP-1 e os
inibidores do SGLT2, o tratamento da diabetes mudou radicalmente.
Os resultados dos estudos mais recentes permitem antever a
oportunidade de estes medicamentos, nomeadamente os inibidores
do SGLT2, serem utilizados no tratamento da IC com fração de
ejeção reduzida, estando em curso alguns estudos para verificar se
serão ou não eficazes na IC com fração de ejeção preservada.
Face à evidência que surgiu nos últimos anos, em doentes com
DMT2 e doença cardiovascular manifesta, com ou sem IC, os
inibidores do SGLT2 passaram a ser uma opção obrigatória, logo
a seguir à metformina, no algoritmo de tratamento da diabetes. No
futuro, provavelmente, poderão ser fármacos a utilizar em doentes
não diabéticos com IC.
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No que diz respeito à hipertensão arterial (HTA), a situação
entre Portugal e Brasil, de um lado, e os Países Africanos de
Língua Oficial Portuguesa (PALOP), do outro, é muito distinta.
Nos primeiros, a HTA é definida como prioritária em termos de
cuidados de saúde, o que não acontece nos segundos, apesar de a
prevalência até ser mais elevada. Para alterar essa realidade, seria
fundamental que o tratamento de doenças não transmissíveis
passasse a ser definido como prioritário nos PALOP, à semelhança
do que acontece com a infeção pelo vírus da imunodeficiência
humana (VIH), a malária ou a tuberculose, doenças para as quais
os ministérios da Saúde destes países têm verbas específicas
destinadas ao diagnóstico e ao tratamento.
Nos PALOP, mesmo ao nível dos cuidados de saúde primários,
em muitas unidades, nem sequer existem os instrumentos mais
básicos para medir a pressão arterial, como o esfigmomanómetro,
quanto mais os medicamentos para tratar a HTA. Ou seja, apesar
da sua altíssima prevalência, esta patologia não é diagnosticada,
controlada e tratada, o que tem consequências enormíssimas em
termos de lesão dos órgãos-alvo, levando ao aumento de casos de
acidente vascular cerebral (AVC), insuficiência cardíaca e doença
renal crónica.
Em Moçambique, entre 2005 e 2015, a prevalência da HTA
aumentou significativamente, sem que tenha havido um aumento
do conhecimento da doença, o que é preocupante. Em Cabo
Verde e São Tomé e Príncipe, também já se fizeram inquéritos
nacionais para recolher informação sobre a prevalência dos
fatores de risco das doenças crónicas. Pelo contrário, em Angola
e Guiné Bissau, não se fez qualquer recolha de dados a nível
nacional no sentido de apurar a prevalência e a taxa de controlo
da HTA.
Quanto à formação dos médicos dos PALOP, Portugal deve
continuar a assumir um papel central. A minha geração teve
uma relação direta com Portugal, até porque estudámos nas
universidades portuguesas. No entanto, para os jovens, que
não viveram durante o período colonial, a formação tem-se
expandido para outros países, como Reino Unido, França ou
Estados Unidos da América. Se não houver da parte de Portugal
um forte empenho em receber os médicos africanos, quer em
pré quer em pós-graduação, essa ligação privilegiada e baseada
na língua perder-se-á e os médicos africanos deixarão de ter a
Medicina portuguesa como referência.
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DESCOMP LICAR A H TA NA AP NEIA
OBST RU T IVA D O SONO
Dr. Rogério Ferreira
Internista no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
Entre os milhões de doentes com HTA em todo o mundo,
estima-se que entre 15 a 20% tenham HTA resistente, a qual
se associa a aumento das doenças cardiocerebrovasculares e
sua morbimortalidade. Atualmente, existe extensa evidência
epidemiológica sobre a relação da síndrome de apneia obstrutiva do
sono (SAOS) com a HTA, particularmente a HTA resistente. A
SAOS é também cada vez mais reconhecida como uma importante
causa de HTA secundária, devendo ser precocemente despistada nos
doentes hipertensos. Hipersonolência diurna, sono não reparador,
cansaço desproporcional e roncopatia são importantes sinais de
alerta. A fisiopatologia da HTA nos doentes com SAOS é complexa
e depende de vários fatores, como a alteração do tónus simpático
e do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), a disfunção
endotelial e a alteração dos reflexos dos barorrecetores. A SAOS
associa-se a aumento da hipertrofia ventricular esquerda, ausência
de descida noturna da pressão arterial e aumento da rigidez arterial e
da microalbuminúria. O tratamento desta síndrome é multifatorial,
abrangendo a ventilação com pressão positiva em período noturno,
alterações ao estilo de vida e dispositivos orais, além da terapêutica
anti-hipertensora.

DIABE T ES E H TA
Dr.ª Paula Felgueiras
Internista na Unidade Local de Saúde do Alto Minho/Hospital de
Santa Luzia, em Viana do Castelo
Os doentes com diabetes tipo 2 (DMT2) têm um risco duas a
quatro vezes maior de mortalidade por doença cardiovascular
(DCV), comparativamente aos não diabéticos, sendo a DCV
responsável por 70% da mortalidade nestes casos. Para os doentes
com diabetes, as guidelines recomendam a redução inicial dos
valores de pressão arterial sistólica (PAS) para menos de 140/80
mmHg. Se o tratamento for bem tolerado, valores de PAS inferiores
a 130 mmHg devem ser considerados pelos benefícios de prevenção
do acidente vascular cerebral (AVC). Valores-alvo de PAS inferiores
a 120 mmHg devem ser evitados. Relativamente à terapêutica,
todas as classes de agentes anti-hipertensores são recomendadas,
sendo que os moduladores do SRAA são preferíveis, especialmente

na presença de microalbuminúria e proteinúria. As novas classes
terapêuticas para a DMT2, como os inibidores do cotransportador
de sódio e glicose 2 (SGLT2), têm impacto a nível cardiovascular e
no controlo tensional, com uma redução de cerca de 3 a 6 mmHg na
PAS e de 1 a 2 mmHg na pressão arterial diastólica (PAD).

FI BRI LHAÇÃO AURICULAR NO
D OEN T E H I P ERT ENSO
Dr. Fernando Martos Gonçalves
Coordenador do Serviço de Medicina Interna no Hospital Beatriz
Ângelo, em Loures
A fibrilhação auricular (FA) é a arritmia crónica mais frequente,
com uma prevalência que vai aumentado com a idade. O controlo
da PA é fundamental e alguns fármacos podem ter um perfil mais
satisfatório na prevenção da FA, nomeadamente os antagonistas dos
recetores de angiotensina II (ARA II) e os inibidores da enzima
de conversão da angiotensina (IECA). Além disso, como a FA se
associa a um risco muito elevado de AVC, estes doentes terão de
fazer profilaxia do tromboembolismo, além da estratégia, caso a caso,
de controlo da frequência ou do ritmo cardíaco. De resto, em termos
de prevenção, as intervenções no estilo de vida são fundamentais,
nomeadamente o combate à obesidade e ao tabagismo.

ABORDAGEM DA H TA NO D OEN T E
RENAL
Dr.ª Vitória Cunha
Internista no Hospital Garcia de Orta, em Almada
Cerca de 90% dos doentes com doença renal crónica (DRC) são
hipertensos e esta é uma relação dinâmica e bidirecional: a HTA é
causa e consequência de DRC, contribui para a sua progressão e a
incidência e a gravidade da HTA aumentam com a deterioração da
função renal. Geralmente, os doentes com HTA e DRC têm um
perfil non-dipper/reverse-dipper, com tónus simpático aumentado,
são mais sensíveis ao sal e têm upregulation do SRAA, daí a utilidade
da terapêutica com betabloqueantes, IECA e ARA II, bem como da
redução do consumo de sal. O objetivo é reduzir a PA através de
fármacos com efeito nefro e cardioprotetor, tendo especial atenção ao
potássio e à subida da creatina. De salientar que entre 40 a 70% dos
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doentes com DRC têm HTA mascarada, o que reforça a importância
da automedição da PA (AMPA) e da monitorização ambulatória
da PA (MAPA). A hipertensão arterial no doente hemodialisado é
um tema complexo e com evidência limitada. No pós-transplante
renal, ainda não há estudos randomizados suficientes, mas a HTA é
frequente e exacerbada por alguns imunossupressores. As guidelines
são discrepantes, mas, geralmente, seguimos as europeias de 2018, que
recomendam uma PA inferior a 140/90 mmHg, independentemente
da proteinúria, apesar das questões levantadas pelo estudo SPRINT.

NATIONWIDE COMPREHENSIVE HEALTH
SCREENING PROGRAM IN HUNGARY
Prof. István Barna
Professor of Medicine at Semmelweis University, Budapest, and
president of MAEZ Program Committee
The main objective of the Nationwide Comprehensive Health
Screening Program in Hungary 2010-2020-2030 (MAESZ) was to
take a variety of screening options (device or questionnaire) directly
to the population. The screening was installed on a specially furnished
lorry, which is able and will be able to get anywhere from big cities to
the smallest villages. In the past ten years, the special screening lorry
visited 1.696 places, 206.529 inhabitants had a complex screen and
500.395 individuals received information packages about the right
lifestyle, the prevention of illnesses and preservation of health and
we have received 14 million lifestyle question answers on sites. From
the 2018/2019 academic year officially started the child prevention
program of the nationwide health prevention screening program of
Hungary named “Travel to Empire of the Health”. MAESZ provides
free participate for about 75.000 children annually and assists in the
development of children’s health knowledge. Based on data from 2018,
the age of participants was 42 years for women and 40 years in men.
22% in women, 23% in men was the rate of known hypertension and
5.1% and 4.5% was the proportion of known diabetics irrespectively.
Based on the results, it has been repeatedly found that the hungarian
population has high risk.

NON-P HARMACOLO GICAL
T REAT MEN T OF AD OLESCEN T
H YP ERT ENSION
Prof. Dénes Páll
Department of Medicine, University of Debrecen
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Non-pharmacological treatment of adolescent hypertension has
gained greater support in the past decades. Body weight is central to
determining adolescent blood pressure (BP). Lifestyle modification
will not only result in reduced weight, but also in decreased BP.
Results of the trials confirmed that no single factor may be responsible for
BP outcomes and that combined lifestyles interventions accomplished
most effective reductions in BP. Individual and family efforts targeting
weight management and ramping up physical activity should start at
an early age. A moderate to vigorous physical activity at least 3 to 5
days per week (30–60 minutes per session) was suggested. Weight loss
programs were most successful in lowering BP levels, when combined
with exercise. Salt intake was also a significant determinant of BP
and decrease of salt intake also had a BP decreasing effect. Studies of
hypertensive adolescence suggest that the relationship between diet,
physical activity and BP in childhood is similar to that observed in
adults. At the time of diagnosis of elevated BP or hypertension in an
adolescent, clinicians should provide advice on reduction of calories
and DASH diet with an increase of physical activity to help reduce BP.

CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN
CHRONIC KIDNE Y DISEASE
Prof. Botond Csiky
2nd Department of Medicine and Nephrological Center, University of
Précs Medical School
Chronic kidney disease (CKD) is a global health burden estimated to
affect up to 15% of adult populations and is independently associated
with increased cardiovascular disease risk. This risk increases as CKD
advances. Some of the cardiovascular risk factors are traditional, others
are specifically related to the kidney insufficiency. Hypertension is
present in most of the CKD patients having a reversed epidemiology
in dialysis patients, just like body mass index and cholesterol level in
this patient group. Cumulation of uremic toxins is also important in
the development of cardiovascular disease in end-stage renal failure
patients. Vascular calcification is present in most of the renal failure
patients having a serious impact on the development of cardiovascular
events and also on the life expectancy of these patients. We have
studied the impact of osteocalcin, osteopontin, osteoprotegerin
and some pro-inflammatory (hsCRP, TNF-a, TGF-ß) and antiinflammatory factors (fetuin-A, a-Klotho, vitamin D) besides
classical cardiovascular risk factors on the arterial stiffness (measured
by pletysmography) in chronic dialysis patients. We conclude that
cardiovascular disease is common in CKD. In this patient population
some specific cardiovascular risk factors have pivotal importance. One
of these is vascular calcification. Its complex mechanism is just partially
discovered.
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MANAGEMEN T OF H YP ERT ENSION
AF T ER KI DNE Y T RANSP LAN TAT ION
Prof. Orsolya Cseprekál
Department of Transplantation and Surgery, Semmelweis
University, Budapest
Uncontrolled hypertension is the leading cause of cardiovascular
mortality and graft loss after kidney transplantation. Beyond
traditional risk factors, the transplantation related risk factors
contribute to its increased incidence. There is no randomized clinical
trial that would clearly define the target value of BP among kidney
transplant patients. Observational studies cannot support obviously
the superiority of any antihypertensive therapies over the others
related to the early and late post transplantation period. Calcium
channel blockers, beta blockers, diuretics and alfa inhibitors are
preferred to be administered to lower the systemic arterial BP.
Renin angiotensin system inhibitors should be given with caution
due to its hemodynamic effects on renal blood flow which can lead
to decreased eGFR (estimated glomerular filtration rate) in the
early post-transplant period. Giving agents that having effects on
the pharmacokinetics of immunosuppressant also deserve special
attention. According to observational studies, keeping the BP
equal to or under 130/80 mmHg may lead to better graft survival
independently of the type of the antihypertensive agent. Recent
guidelines suggest individual antihypertensive therapy, which
should be tailored according to patient’s comorbidities and the
actual maintenance immunosuppressive therapy.

END OT H ELIAL/SEXUAL
DYSF UNCT ION AND BE TA-BLO CKER
T H ERAP Y
Prof. Ervin Finta
Head of the VIP-1 Department (Internal Medicine and Basic Cardiology)
of the Szent Imre Teaching Hospital, Budapest
In chronic stress situation as a result of chronic beta-adrenergic
activation, the permanently high catecholamine levels could lead to
production of reactive oxygen species instead of nitric oxide (NO) in
the endothelial cells. This production of superoxide anions and the
inflammatory mediator synthesis induced by chronic beta-adrenergic
activation seem to play an essential role in the endothelial dysfunction
induced by sympathetic over activity. Beta-blockers counteract
the beta-adrenergic activation but only the members of the third

generation of them can decrease the imbalance between the reactive
oxygen species and NO. The carvedilol could mediate these effects
by an increase in antioxidant capacity and nebivolol through the
raise in NO concentration. This action can minimize the deleterious
vascular effects of the oxidative stress caused by several conditions
e.g. smoking, hypertension and diabetes. Endothelial dysfunction is
in connection with sexual dysfunction, which has a high prevalence
among hypertensive patients. In the presentation some data will be
shown about the possibility of minimizing endothelial dysfunction
focusing mainly on the nebivolol. Some data will be presented about
sexual dysfunction of hypertensive females as well.

EFFECTS OF STAT I NS ON BLO OD
P RESSURE CON T ROL
Prof. Mariann Harangi
Division of Metabolic Diseases, Department of Internal Medicine,
University of Debrecen Faculty of Medicine
Statin therapy is a cornerstone treatment of dyslipidemia and
its long-term beneficial effects on cardiovascular morbidity and
mortality have been clearly demonstrated. Indeed, the benefit
of adding a statins to antihypertensive treatment is also well
documented. A previous meta-analysis of randomized controlled
trials of statin therapy has shown that statins reduce systolic BP by
about 2 mmHg. Furthermore, statins decrease arterial stiffness and
improve systemic arterial compliance by altering the smooth muscle
cells composition and by restoring endothelial function. The primary
mechanism of action of statins is the lowering of serum cholesterol
through inhibiting hepatic cholesterol biosynthesis. However,
statins may also exert beneficial effects that are independent of
cholesterol lowering called pleiotropic effects including enhanced
NO production by endothelial cells, and decreased levels of the
potent vasoconstrictor endothelin-1. It must be noted, that the
relative contributions of statin pleiotropy to clinical outcomes
remain a matter of debate and are hard to quantify. Dyslipidemia
is frequently observed in hypertensive populations, therefore, this
possible minor additive effects of statins on BP control are worthy
of note. Taken together, patients with hypertension benefit from
statin administration, independently of the influence on their BP.

Artigos gentilmente cedidos pela Esfera das Ideias, responsável pela publicação
“Notícias Diárias” – 14º Congresso Português de Hipertensão e Risco
Cardiovascular Global (6 a 9 de Fevereiro de 2020)
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