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pressão arterial.
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Este número da revista, apresentado 
na altura do ano em que a maior parte de 
nós tem o maior período de férias, traz-
nos leitura diversificada, ora revendo 
aspectos da nossa prática ora olhando 
para o desenvolvimento da abordagem da 
hipertensão arterial num grupo pioneiro no 
seu estudo em Portugal. 

Com habitualmente apresentamos 
sucintamente o conteúdo desta revista.

A autoavaliação sistematizada da 
tensão arterial e o respectivo registo tem 
vindo a assumir maior relevo em todas as 
guidelines mais recentes. Num trabalho 
de revisão bibliográfica apresentado pela 
Dr.ª Cátia Machado em colaboração 
com três colegas do ACeS Baixo Vouga 
(UCSP Aveiro II) e sob o sugestivo título 
de “AMPA: que informações estamos a 
perder?” lança um olhar sobre a relação dos 
dados obtidos - e de outros derivados - no 
risco cardio e cérebro vascular na tentativa da 
sua validação, detendo-se particularmente 
num trabalho japonês. A comparação com a 
MAPA enquanto método de referência foi 
necessariamente abordada.

Igualmente do Baixo Vouga, mas 
da USF Santa Joana, o Dr. André Gomes 
Roque et al, trazem-nos uma “Análise 
exploratória da associação de fatores de 
risco cardiovasculares em doentes com 
e sem doença cerebrovascular”. Este 
trabalho foi efectuado com uma amostra 
significativa de “indivíduos frequentadores 
de uma unidade de cuidados de saúde 
primários“, tendo como “objetivo principal 
do presente estudo… avaliar a prevalência 
de factores de risco cardiovasculares e 
a sua associação com a codificação de 
eventos cerebrovasculares”. Claramente 
exposto, considero-o muito interessante 
na caracterização, muito aproximada, da 
realidade numa comunidade. A partir de 
estudos como este podem estabelecer-se 
estratégias de atuação específicas a quem 
apresente determinadas agregações de risco.

Um trabalho é muitos vezes mais 
importante pelas questões que levanta e 
pelas discussões construtivas que dele podem 
advir. Esta perspectiva pode ser levantada 
no trabalho apresentado pela Dr.ª Taciana 

EDI TORIAL

Santos efectuado sob a orientação dos Prof.s 
Doutores António Cruz Ferreira Luiz 
Miguel Santiago, “Hipertensão Arterial 
em Portugal – O Custo do Controlo”. Será 
sempre necessário comparar este custo com 
o impacto no “custo” global na sociedade 
quando a tensão arterial não está controlada. 
O primeiro terá sempre de ser considerado 
como um “investimento”.

Numa ordem que pode não ser esta 
pela qual faço a apresentação dos diferentes 
artigos, menciono o do Prof. Doutor Braz 
Nogueira, editor desta revista, “A propósito 
dos 50 anos da criação do Núcleo de 
Estudos de Hipertensão Arterial da 
Faculdade de Medicina de Lisboa/
Hospital de Sta Maria”.  Aborda a história 
de um grupo de pioneiros de Lisboa nesta 
área, tal como houve e há outros no Porto, 
Coimbra e Lisboa, “sementes” que deram 

“frutos”: nesta nossa Sociedade e no trabalho 
desenvolvido para o melhor conhecimento 
deste factor de risco, na sua divulgação, em 
estratégias no controlo, na formação dos 
médicos especialistas e não especialistas e 
na divulgação à população em geral. Esta 
prática que tem tido um impacto tão grande 
na redução da morbi-mortalidade cérebro e 
cardiovascular no nosso País.

Vítor Ramalhinho

Texto escrito de acordo com 
antiga Norma Ortográfica

C-LDL = Colesterol de lipoproteína de baixa densidade
Ref 1. Ballantyne, C.M., et al., Atherosclerosis, 2014. 232(1): p. 86-93
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ARTIGO DE OPINIÃO
OPINION ARTICLE

A PROPÓSITO DOS 50 ANOS DA CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE 
ESTUDOS DE HIPERTENSÃO ARTERIAL DA FACULDADE DE 
MEDICINA DE LISBOA/HOSPITAL DE STA MARIA
J Braz Nogueira
Professor Catedrático Jubilado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa)

Introdução
Em Portugal o estudo da hipertensão arterial (HTA) 
fica indissociavelmente ligado à figura do Prof. Nogueira 
da Costa. Na realidade, a partir dos anos setenta, 
juntamente com os Profs. Fernando de Pádua, Ramos 
Lopes e Falcão de Freitas, contribuiu decisivamente 
para a divulgação e investigação desta entidade tão 
prevalente entre nós. Em 1970/71, com a excelência e 
rigor científico que o caracterizava, criou o Núcleo de 
Estudos de Hipertensão da Faculdade de Medicina de 
Lisboa/Hospital de Sta Maria de que tenho a honra de 
ter sido um dos co-fundadores juntamente com Rasiklal 
Ranchhod, Oliveira Soares, João Saavedra, Gorjão Clara, 
Alves da Silva, Soares Franco, Pedro Abecassis, Silvério 
Marques, Abreu Loureiro, tendo tido o privilégio de ter 
participado em alguns dos seus primeiros trabalhos e 
publicações muito em particular no estudo da repercussão 
orgânica da HTA.
O NEHA, inicialmente radicado no Serviço de 
Clínica Médica do Hosp. Sta Maria e na Cadeira de 
Medicina da FML (Director Prof. Arsénio Cordeiro), 
sob a coordenação do Prof. Nogueira da Costa teve o 
mérito de promover várias actividades de relevo de que 
enumeramos algumas que foram desenvolvidas com 
grande sucesso:
1) Padronização da observação clínica do doente 
hipertenso em regime de internamento
2) Criação de Consulta Externa de Hipertensão 
3) Colaboração com a Liga Internacional de Luta contra 
a Hipertensão Arterial
4) Dinamização e organização do Grupo de Estudos de 
Hipertensão   da Sociedade Portuguesa de Cardiologia 
(SPC)
5) Organização de Simpósios Internacionais sobre 
hipertensão em Lisboa
6) Actividade de investigação integrada numa das 

então linhas de acção do Centro de Cardiologia da 
Universidade de Lisboa
7) Investigação clínica, epidemiológica e laboratorial e 
em modelo animal experimental (rato metacorticoide)
8) Estudo das repercussões sistémicas da HTA e da 
variabilidade tensional com vários estímulos 
9) Estudo da cardiopatia hipertensiva utilizando o ECG, 
intervalos QK, intervalos de tempo sistólicos e diastólicos 
e ecocardiografia
10) Colaboração investigacional com outras disciplinas 
- Bioquímica, Química Fisiológica, Genética, Fisiologia, 
Oftalmologia, Neurologia

A referida Consulta de Hipertensão no Hospital de 
Sta Maria, segundo julgamos a primeira a funcionar 
especificamente para a observação e seguimento de 
doentes hipertensos em Portugal, começou a funcionar 
em 1971, aos sábados de manhã e tinha como principais 
objectivos, de acordo com o seu coordenador Prof. 
Nogueira da Costa:
a) Observação e tratamento de hipertensos
b) Estabelecimento de metodologia diagnóstica e de 
“follow-up”
c) Treino de pessoal especializado, médico e paramédico 
d) Articulação com a hospitalização 
e) Investigação clínica ou aplicada
f ) Difusão de conhecimentos

Outra das importantes realizações do NEHA foi a 
criação de uma ficha de “follow-up” de hipertensos 
passível de processamento automático o que constituiu 
inovação importante para a época (figura 1). Também  de 
grande relevância foi a criação de um sistema de avaliação 
da gravidade da repercussão orgânica da hipertensão - 
o famoso RRCN idealizado por Nogueira da Costa - 
e que passou a ser peça fundamental na caracterização 
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Figura1 - Ficha de "follow-up" de hipertensos para processamento 
automático 

do hipertenso (1). Avaliava em 4 graus de gravidade a 
repercussão na Retina, no Rim, no Coração e no Sistema 
Nervoso Central e passou a ser sistematicamente 
utilizado pelo NEHA em todos os hipertensos.
Foi igualmente importante a utilização pioneira de 
equipamento de medição automática não  ambulatória 
da pressão arterial (o hematonografo) na Consulta de 
Hipertensão com o objectivo de se conseguir maior 
rigor nas medições tensionais (2).
Inovadoras entre nós foram também as investigações   
incentivadas pelo NEHA em modelo de rato hipertenso 
(Doca-sal)   de que resultaram trabalhos importantes 
nomeadamente os relacionados com alterações cardíacas 
(3), bem como os estudos hemorreológicos e genéticos 
e, em particular, a avaliação da cardiopatia hipertensiva 
utilizando várias metodologias não invasivas (4,5) em 
hipertensos de gravidade clínica diversa (6).
É essencial mencionar que nas várias actividades do 
NEHA foram também, ao longo dos anos, colaboradores 
muito importantes Eduardo Mota, Vital Morgado, Luis 
Calçada Correia, Vitor Mariano, Vitor Ramalhinho, 
António Freitas, Leonor Carvalho, Teresa Fonseca, 
Carlos Moreira, Paula Alcantara, Cristina Alcantara 
entre outros.
Além  da preocupação que o NEHA sempre teve na 
difusão do ensino e conhecimento da hipertensão aos 
médicos de Medicina Geral e Familiar promovendo a 
realização de colóquios, conferências, mesas-redondas 
em várias zonas do país, colaborou ainda num 
grande rastreio de HTA   designado “Inquérito sobre 
Hipertensão Arterial em Clínica Geral” em que foram 
observados mais de 55000 doentes por 1020 médicos 
de Medicina Geral e Familiar em todo o país (e que 
foi uma extensão do inquérito que em 1975 tinha 
analisado 30000 doentes (7)) em que se demonstrou 
uma incidência de hipertensão arterial de 46% e cujos 
resultados foram publicados em 1980 na Revista Latina 
de Cardiologia (8).
Destaca-se,  além das várias centenas de artigos 
publicados em revistas nacionais e internacionais por 
elementos do NEHA, a brochura de capa vermelha 
intitulada “Hipertensão Arterial” (figura 2) que teve 2 
edições (em 1976 e 1980)(9) e que, de acordo com um dos 
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Figura 2 - Capa da 2a edição do Manifesto do NEHA  
"Hipertensão Arterial " 

objectivos enunciados do NEHA, pretendia uma fácil e 
ampla  divulgação,  junto dos médicos, da importância 
da HTA e em que se sugeriam directivas na investigação 
clínica e terapêutica do hipertenso o que constituia uma 
novidade na decada de setenta em Portugal.
O NEHA esteve também envolvido na organização de 3 
Simpósios Internacionais sobre HTA que se realizaram 
em Lisboa e em que estiveram presentes figuras cimeiras 
da hipertensão a nível mundial como, por exemplo, 
William Kannel, Gado Onesti, W. H. Birkenhager, Ray 
Gifford, Collin Dollery, Joel Menard, Frank Finnerty, 
Robert Tarazi. Os trabalhos apresentados nesses 
Simpósios deram origem à publicação de 3 livros de Actas 
coordenados por elementos do NEHA em 1974,1976 e 
1979(10,11,12) (figura 3).
De salientar, igualmente, a colaboração do NEHA,em 
1993, na elaboração e publicação do livro “Hipertensão 
Arterial - Clínica, Diagnóstico e Terapêutica” (13) 
que teve o mérito de ter sido o primeiro publicado em 
Portugal especificamente sobre esta temática e que foi, na 
altura, uma referência sobre o assunto e um êxito editorial 
(figura  4).

Figura 3 - Capas dos 3 livros de Actas dos Simpósios sobre Hipertensão Arterial-publicados em 1974,1976 e 1979
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Figura 4 - Capa do livro "Hipertensão Arterial- 
Clínica, Diagnóstico e Terapêutica " publicado 
em 1993

Como já referido foram múltiplas as colaborações de 
várias especialidades com o NEHA de que destaco 
alguns nomes - Prof. Sousa Ramalho na Oflalmologia, 
Profs. Martins e Silva e Carlota Saldanha na Quimica 
Fisiológica e Bioquimica, Profs. Martins Prata e Vieira 
Barbas na Nefrologia, Profs. Eduardo Mota, Martins 
Correia, Soares da Costa e Laureano Santos na 
Cardiologia, Prof.  Manuel Bicho na Genética, Profs. 
José Ferro e Vitor Oliveira na Neurologia sem esquecer 
o Prof. Leal da Costa na tão importante e imprescindível 
análise estatística.
Da contínua e diversificada actividade científica do 
NEHA e desta colaboração multidisciplinar resultaram 
variadíssimos trabalhos de que sobressaem alguns que 
foram premiados - em 1981com o Prémio Hoescht de 
Cardiologia da SPC (14),  em 1985 com o Prémio Squibb 
de HTA da SPC (15), em 1991com o Prémio Egas 
Moniz/Boheringer Ingelheim da Sociedade Portuguesa 

de Neurologia (16), em 1997 com o Prémio Delta de 
HTA da Associação Portuguesa de Hipertensão (17).
Não deixa também de ser relevante recordar que foram 
elementos do NEHA que:
 a) presidiram ao 1° Secretariado do Grupo de Estudos de 
HTA da SPC (Nogueira da Costa)
b) presidiram à  1° Direcção da Associação Portuguesa de 
Hipertensão da SPC (Braz Nogueira)
c) presidiram à 1° Direcção eleita da Sociedade Portuguesa 
de Hipertensão ( João Saavedra).

Após o falecimento do Prof. Nogueira da Costa coube-
me a grande honra e responsabilidade de passar a 
coordenar o NEHA tendo, em 2010, numa altura em que 
já dirigia o Serviço de Medicina 1 do Hospital de Sta 
Maria e a Clínica Universitária de Medicina 1 da FML, 
e estando o NEHA neles devidamente integrado, sido 
este considerado Centro de Excelência   pela Sociedade 
Europeia de Hipertensão (18). Presentemente este Centro 
é coordenado pelo Prof. Carlos Moreira co-adjuvado 
pelas  Dras. Paula Alcântara e Cristina Alcântara.
Pela grande relevância e pioneirismo que teve no 
estudo, investigação, actualização e divulgação da HTA 
em Portugal era de absoluta justiça não esquecer a 
importância ímpar do NEHA da Faculdade de Medicina 
de Lisboa/Hospital de Sta Maria quando passaram 50 
anos sob a sua criação.
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Resumo
Introdução: As doenças cardiovasculares (CV) são um problema de saúde pública nas sociedades modernas, representando a hipertensão 
arterial (HTA) um dos principais fatores de risco, com consequente morbilidade e mortalidade associadas. Os métodos de avaliação da 
pressão arterial (PA) evoluíram nas últimas décadas, com uma maior acessibilidade e facilidade de utilização para a maioria da população, 
com a auto-medição da PA em ambulatório (AMPA) a ter um papel fundamental. Seria assim expectável a sua maior utilização na 
prática clínica a nível do diagnóstico, monitorização, tratamento e prognóstico da PA, sendo mais representativa dos valores reais da 
PA no dia-a-dia, comparativamente à PA de consultório. O uso da AMPA tem ganho uma importância e popularidade crescente como 
método complementar e até preferencial, pois permite uma avaliação longitudinal com uma reprodutibilidade superior. Estudos recentes 
mostram um valor preditivo superior na previsão da morbimortalidade CV. A AMPA fornece vários parâmetros com informação crucial 
para a tomada de decisões, entre os quais: PA sistólica (PAS), PA diastólica (PAD), pressão de pulso (PP), frequência cardíaca (FC) e 
variabilidade tensional.
Objetivos: Rever a evidência científica sobre a utilização da AMPA e dos seus parâmetros: PAS, PAD, FC, PP e variabilidade PAS 
na previsão de eventos CV futuros. Orientar e melhorar a leitura da AMPA, com a valorização dos diferentes parâmetros como a PP, a 
variabilidade tensional (medida pelo coeficiente de variação) e a percentagem de valores acima do valor de corte (equivalente à carga da 
monitorização ambulatória da pressão arterial - MAPA).
Métodos: Pesquisa bibliográfica de artigos originais, revisões sistemáticas e metanálises publicadas entre 1995 e 2020 nas bases de dados: 
Pubmed® e Google Scholar® utilizando os termos “HBPM”, “pulse pressure”, “variability of blood pressure” e “heart rate”.
Resultados: Validação científica dos diferentes parâmetros como preditores de eventos cardiovasculares futuros: a maioria da literatura 
baseia-se em medições da PA através da MAPA ou de consultório e, poucos utilizando a AMPA. Sobre a AMPA: valores de PAS e PAD 
mostraram relação com eventos CV futuros. PP e a variabilidade são ainda pouco estudados. PP, PAD e PAS medidas pela AMPA, foram 
fortemente correlacionadas com hipertrofia ventricular esquerda (HVE). A variabilidade tensional obtida pela AMPA foi também alvo 
de estudos na previsão de eventos CV, com uma grande relação com acidentes vasculares cerebrais. No entanto, esta relação com eventos 
cardíacos e outros eventos CV ainda não foi estabelecida. Este estudo realizado no Japão apontou algumas limitações, dado que nesta 
população, a relação entre a HTA e os eventos vasculares cerebrais está bem estabelecida e é superior aos eventos cardíacos.  
Conclusões: A relação entre PA (obtida em consultório e MAPA) e eventos CV está bem estabelecida.  Sem evidência clínica suficiente sobre 
a utilização e valorização de parâmetros como a PP, FC, variabilidade da PAS e “carga” obtidos através da AMPA. AMPA é um método 
com grande potencial de informação a ser aplicado na prática clínica do dia-a-dia.

Abstract
Introdution: Cardiovascular (CV) diseases are a public health problem in modern societies, with hypertension representing one of the 
main risk factors, with consequent associated morbidity and mortality. Blood pressure (BP) assessment methods have evolved in recent 
decades, with greater accessibility and ease of use for most of the population, with home blood pressure monitoring (HBPM) playing a 
key role. It would therefore be expected a widely used in clinical practice in terms of diagnosis, monitoring, treatment and prognosis of 
BP, being more representative of actual daily BP values, compared to office BP. The use of HBPM has gained increasing importance and 
popularity as a complementary and even preferred method, as it allows a longitudinal assessment with superior reproducibility. Recent 
studies show superior predictive value in predicting CV morbidity and mortality. HBPM provides several parameters with crucial 
information for decision making, including: systolic BP (SBP), diastolic BP (DBP), pulse pressure (PP), heart rate (HR) and blood 
pressure variability
Objetives: Review the scientific evidence on the use of HBPM and its parameters: SBP, DBP, HR, PP and SBP variability in predicting 
future CV events. Guide and improve HBPM reading, valuing different parameters such as PP, blood pressure variability (measured 
by the coefficient of variation) and the percentage of values above the cutoff value (equivalent to the load of ambulatory blood pressure 
monitoring - ABPM).
Methods: Literature search of systematic reviews and meta-analyses published between 1995 and 2020 in the databases: Pubmed® and 

Palavras-passe: 
AMPA; 
HTA; 
Pressão de pulso; 
Frequência cardíaca;
variabilidade PAS
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Introdução
As doenças cardiovasculares são um problema de saúde 
pública nas sociedades modernas, sendo a hipertensão 
arterial (HTA) um dos principais fatores de risco 
cardiovasculares. Apesar de a HTA ser uma patologia 
globalmente muito prevalente uma grande percentagem 
da população não apresenta valores tensionais 
controlados, estando, comumente, associada a uma 
elevada morbimortalidade [1, 2].
Os métodos de avaliação da pressão arterial evoluíram 
nas últimas décadas, com uma maior acessibilidade 
e facilidade de utilização pela maioria da população, 
assumindo a auto-medição da pressão arterial no 
domicílio (AMPA) um papel fundamental. Assim, seria 
expectável um maior uso na prática clínica tanto para 
diagnóstico, como para monitorização, tratamento e 
prognóstico da pressão arterial (PA).
Normalmente, o diagnóstico e monitorização da PA são 
feitos em contexto de consulta, no entanto, estas medições 
podem não representar os valores reais da PA no dia-a-
dia. A HTA da bata branca e a HTA mascarada são duas 
das situações que exemplificam a necessidade de avaliação 
em outros contextos.   Assim, o uso da AMPA tem 
ganho uma importância e popularidade crescente, como 
método complementar e até preferencial, pois permite 
uma avaliação longitudinal com uma reprodutibilidade 
superior. Estudos recentes mostram um valor preditivo 
superior na previsão da morbimortalidade CV [3-7].
Na prática a metodologia é a mesma, mas sob um contexto/
ambiente relativamente estável, eliminando vários tipos 
de viés, como o observacional e o efeito da bata branca 
[1]. Uma medição seriada, várias vezes ao dia e ao longo 
de vários dias, permite medições mais equilibradas e com 
menor influência de fatores momentâneos, como o stress, 

Keywords: 
HBPM, 
Hypertension, 
Heart rate, 
Pulse pressure, 
SBP variability

Google Scholar® using the terms “HBPM”, “pulse pressure”, “variability of blood pressure” and “heart rate”.
Results: Scientific validation of different parameters as predictors of future cardiovascular events: most of the literature is based on BP 
measurements using ABPM or in the office and few using HBPM. About HBPM: SBP and DBP values showed relationship with 
future CV events. PP and variability are still poorly studied. PP, DBP and SBP measured by HBPM were strongly correlated with 
left ventricular hypertrophy. The tension variability obtained by HBPM was also the target of studies in the prediction of CV events, 
with a strong relationship with strokes. However, this relationship with cardiac and other CV events has not yet been established. 
This study carried out in Japan pointed out some limitations, given that in this population the relationship between hypertension and 
cerebrovascular events is well established and is superior to cardiac events.
Conclusions: Relationship between BP (obtained in office and ABPM) and CV events well established. Without sufficient clinical 
evidence on the use and valuation of parameters such as PP, HR, SBP variability and “load” obtained through HBPM. HBPM as a 
method with great information potential to be applied in daily clinical practice.

a atividade física, o tabaco, a cafeína, o ritmo circadiano, 
etc [8, 9]. 
A AMPA fornece vários parâmetros com informação 
crucial para a tomada de decisões, entre os quais: pressão 
arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD), 
pressão de pulso (PP), frequência cardíaca (FC) e 
variabilidade da PAS.

Metodologia 
Pesquisa bibliográfica de artigos originais, revisões 
sistemáticas e meta-análises publicadas entre 1995 e 
2020 nas bases de dados: Pubmed® e Google Scholar®, 
utilizando os termos “HBPM”, “pulse pressure”, 
“variability of blood pressure” e “heart rate”. 

Resultados/Discussão
 Foram selecionados 15 artigos, atendendo à sua relevância 
e aos objetivos do estudo.   Verificou-se a existência de 
validação científica dos diferentes parâmetros como 
preditores de eventos cardiovasculares futuros, sendo que 
a maioria da literatura existente baseia-se em medições 
da PA obtidas pela MAPA ou em consultório e pouca 
utiliza as medições da AMPA. 
Sobre a AMPA, valores de PAS e PAD mostram grande 
relação com eventos CV futuros, contudo os da PP e da 
variabilidade são ainda pouco estudados [3,10]. 
A PP, a PAD e a PAS obtidas pela AMPA, foram já 
fortemente correlacionadas com hipertrofia ventricular 
esquerda, sendo este um fator de risco cardiovascular 
independente [11-13]. 
A variabilidade tensional obtida pela AMPA foi também 
alvo de estudos na previsão de eventos CV, com uma 
grande relação com acidentes vasculares cerebrais [14]. 
No entanto esta relação com eventos cardíacos e outros 
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DIA PERÍODO MEDIÇÃO PAS PAD FC

1ºdia

Manhã 2ª 134 70 59
3ª 137 63 56

Tarde 2ª 133 63 59
3ª 137 60 67

2 ºdia

Manhã 2ª 137 67 60
3ª 136 69 59

Tarde 2ª 130 66 64
3ª 127 67 64

3 ºdia

Manhã 2ª 142 71 60
3ª 141 69 60

Tarde 2ª 137 63 62
3ª 131 65 62

4 ºdia

Manhã 2ª 131 65 60
3ª 131 65 54

Tarde 2ª 144 66 62
3ª 136 66 64

5 ºdia

Manhã 2ª 133 87 58
3ª 127 65 56

Tarde 2ª 145 66 68
3ª 133 66 67

6ºdia

Manhã 2ª 132 68 62
3ª 131 67 59

Tarde 2ª 139 63 68
3ª 132 65 67

7ºdia

Manhã 2ª 136 62 52
3ª 137 63 52

Tarde 2ª 138 64 67
3ª 118 60 65

Tabela 1: Exemplo de AMPA

Legenda da tabela 1: 
PAS- pressão arterial sistólica; 
PAD- pressão arterial diastólica; 
FC- frequência cardíaca;
Nota: excluída a 1ºmedição.  

eventos CV ainda não foi estabelecida. Este estudo 
realizado no Japão apontou algumas limitações, pois 
nesta população a relação entre a HTA e os eventos 
vasculares cerebrais está bem estabelecida e é superior 
aos eventos cardíacos. Deste modo as características 
da população poderão ser responsáveis pelos resultados 
obtidos, daí que, estudos em diferentes populações sejam 
necessários [5,15]. 

Conclusões
A relação entre a informação fornecida por medições da 

HTA em consulta e em MAPA e o seu valor preditivo 
de eventos cardiovasculares está bem estabelecida. Não 
existe evidência clínica suficiente sobre a utilização e 
valorização de parâmetros como a PP, FC e a variabilidade 
da PAS, obtidos em AMPA, como preditores de eventos 
CV futuros. Apesar disso,  com a crescente utilização 
e evidência da AMPA perspetiva-se que venha a ser 
considerado um método com grande potencial de 
informação a ser aplicado na prática clínica do dia-a-dia.

Referências: 
1. Hansen TW, Jeppesen J, Rasmussen S, Ibsen H, Torp-
Pedersen C. Ambulatory blood pressure and mortality: A 
population-based study. Hypertension. 2005;45(4):499–
504. 
2. Kikuya M, Ohkubo T, Asayama K, Metoki H, Obara 
T, Saito S, et al. Ambulatory blood pressure and 10-year 
risk of cardiovascular and noncardiovascular mortality: 
The Ohasama study. Hypertension. 2005;45(2):240–5.
3. Aparicio LS, Thijs L, Asayama K, Barochiner J, Boggia 
J, Gu YM, et al. Reference frame for home pulse pressure 
based on cardiovascular risk in 6470 subjects from 5 
populations. Hypertens Res. 2014;37(7):672–8. 
4. Dolan E, Stanton A, Thijs L, Hinedi K, Atkins N, 
McClory S, et al. Superiority of ambulatory over clinic 
blood pressure measurement in predicting mortality: The 
Dublin outcome study. Hypertension. 2005;46(1):156–
61. 
5. Hoshide S, Yano Y, Mizuno H, Kanegae H, Kario K. 
Day-by-Day Variability of Home Blood Pressure and 
Incident Cardiovascular Disease in Clinical Practice. 
Hypertension. 2018;71(1):177–84. 
6. Niiranen TJ, Hänninen MR, Johansson J, Reunanen 
A, Jula AM. Home-measured blood pressure is a 
stronger predictor of cardiovascular risk than office 
blood pressure: The finn-home study. Hypertension. 
2010;55(6):1346–51. 
7. Ohkubo T, Imai Y, Tsuji I, Nagai K, Kato J, Kikuchi N, 
et al. Home blood pressure measurement has a stronger 
predictive power for mortality than does screening blood 
pressure measurement: A population-based observation 
in Ohasama, Japan. J Hypertens. 1998;16(7):971–5. 
8. Bobrie G, Chatellier G, Genes N, Clerson P, Vaur 



JULHO/AGOSTO  2022 19

PAS PAD FC3 PP4 P A S 

manhã

PA S 

tarde

P A D 

manhã

P A D  

tarde

Média 134,3 66,5 61,3 134,5 134,2 68,2 64,8 134,3

Mínima 118,0 60,0 52,0 127,0 118,0 62,0 60,0 118,0

Q1 131,0 64,8 59,0 131,0 130,8 65,0 63,8 131,0

Q2 134,5 66,0 62,0 134,5 134,5 67,0 65,5 134,5

Q3 137,3 67,0 64,3 137,0 138,3 69,0 66,0 137,3

Máxima 87,0 87,0 68,0 142,0 145,0 87,0 67,0 87,0

“Carga”1 50,0% 4,2%

Variabilidade2 4,2% 7,5%

Tabela 2: Análise da AMPA

Legenda da tabela 2: PAS- pressão arterial sistólica; PAD- pressão arterial diastólica; FC- Frequência cardíaca; PP- pressão de pulso;  
Nota: excluído o 1ºdia;
1“CARGA”: Percentagem de valores da AMPA acima do valor de corte. Equivalente à carga da MAPA. Papel na previsão de eventos CV? Ainda sem 
validação na AMPA. 2VARIABILIDADE TENSIONAL: Preditor de eventos CV? Com significado prognóstico? Ainda sem validação na AMPA. 
3FREQUÊNCIA CARDIACA: relação com mortalidade CV? 4PRESSÃO PULSO: Preditor de mortalidade CV? Preditor de aterosclerose arterial 
(aorta, carótidas, coronárias) e eventos CV relacionados? Já correlacionado com HVE.
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Resumo
Introdução: A hipertensão arterial (HTA) apresenta uma crescente prevalência mundial. Em Portugal tem uma prevalência de 36% e 
é a principal causa de morte. O controlo adequado é o melhor método na redução deste problema. Efetuou-se estudo para analisar o custo 
do tratamento da HTA, percebendo as diferenças entre doentes com e sem controlo. Adicionalmente, avaliaram-se assimetrias regionais, 
quanto ao cumprimento do cenário ideal: o melhor controlo da doença, pelo menor custo possível, no ambiente dos Cuidados de Saúde 
Primários.
Métodos: Realizou-se estudo observacional pela recolha de dados públicos na plataforma “Bilhete de Identidade dos Cuidados de Saúde 
Primários”. Compararam-se dois indicadores: 352 – Custo com terapêutica do doente com Hipertensão Arterial e 353 – Custo com 
terapêutica do doente com Hipertensão Arterial controlada. Foi estudado o censo dos resultados nos anos de 2017 e 2018, no mês de 
Dezembro, em indicador flutuante e, para cada região de Saúde, numa amostra significativa e representativa dos ACeS. Realizou-se 
estatística paramétrica dada a normalidade dos dados: teste T de Student e ANOVA, definindo-se significado estatístico com p=0,001.
Resultados: Em cada ano houve uma diferença significativa entre os dois indicadores, sendo o valor mais elevado na situação de controlo. 
O custo da terapêutica num doente com HTA controlada é significativamente maior do que na situação não controlada. Em €, em 2017, 
78,14±7,98 vs. 90,05±9,12, com p<0,001; em 2018, 82,99±8,93 vs. 95,74±9,39, com p<0,001. No ano de 2018, mas não no de 2017, 
verificou-se diferença significativa no valor da HTA controlada por regiões, sendo mais elevado o valor no Alentejo, seguido de Centro e 
Algarve. Opondo-se, como de menor custo, ficaram as regiões Norte e Lisboa e Vale do Tejo.
Discussão: Como o controlo da HTA apresenta um custo mais elevado, implica ponderar se as medidas não farmacológicas são insuficientes 
e/ou pouco valorizadas e implementadas na sociedade. Sendo os indicadores construídos em função do prescrito e não do comprado, as 
diferenças socioeconómicas podem ser um entrave à compra da medicação, que poderá não ser cumprida. As diferenças regionais poderão 
ser explicadas pelos contrastes de escolaridade, poder financeiro e distribuição do acesso e tipo de cuidados de saúde primários, bem como da 
idade e polifarmacoterapia.
Conclusão: O custo da terapêutica da HTA controlada é significativamente maior que o da HTA não controlada. As diferenças regionais 
devem ser alvo da atenção de entidades competentes para a sua modificação.

Abstract 
Introduction: Arterial hypertension (AHT) has an increasing worldwide prevalence. In Portugal, it’s prevalence is of 36%, being AHT 
the main cause of death. AHT control is the best way to prent its health outcomes. The aim of this study was to analyze the cost of treatment 
of controlled hypertension, understanding the differences between patients with and without control. In addition, regional asymmetries 
were assessed in terms of compliance with the ideal scenario: the best control of the disease, at the lowest possible cost, in the Primary 
Health Care environment.
Methods: An observational study was made collecting public data on the “Bilhete de Identidade dos Cuidados de Saúde Primários” 
platform. Two indicators were compared: 352 - Cost of treatment for patients with arterial hypertension; 353 - Cost of treatment for 
patients with controlled arterial hypertension. The universe of the Portuguese people attended in the National Health Service in Portugal 
was studied by two indicators in December 2017 and 2018, and a representative randomized sample of units for each Portuguese health 
region. The indicators are based on the value of retail prices of the prescribed anti-AHT medicines prescribed and not on the purchase 
value. Data distribution being normal, Student’s T test and ANOVA were applied, with statistical significance defined as p<0,001.
Results: A significant difference between the two indicators, with higher values for the control situation was found in the years of 2017 
and 2018. The cost of therapy in a patient with controlled hypertension is higher than in the uncontrolled situation. In 2017, there was 
no significant difference between regions. However, in 2018, a highest costs of AHT control in Alentejo and Centro region was found as 
opposed to the less costly regions of Norte and Lisboa e Vale do Tejo.
Discussion: Control of AHT is more costly, possibly because non-pharmacological measures are not yet sufficiently valued and implemented 
in society. Higher cost of prescription may be due to socioeconomic differences that can be a barrier to the purchase of medication. Regional 
differences  can be explained by contrasts in education, economic power and distribution of access and type of primary health care.
Conclusion: The cost of medications for controlled ATH is significantly higher than that of uncontrolled hypertension. Regional differences 
should be addressed by the competent authorities in order to modify them.
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Introdução
A Pressão Arterial (PA) é avaliada pela pressão arterial 
sistólica (PAS) e diastólica (PAD). O diagnóstico de 
hipertensão arterial (HTA) define-se como a elevação 
persistente, em várias medições e ocasiões, da PAS igual 
ou superior a 140 mmHg e/ou da PAD igual ou superior 
a 90 mmHg [1], determinados profissionais treinados 
e aparelhos calibrados [2]. Costuma ser um problema 
silencioso, podendo manifestar-se por cefaleias, tonturas, 
mal-estar, visão desfocada, toracalgia ou dispneia. É 
fator de risco significativo para doença vascular cerebral, 
coronária, vascular periférica, insuficiências cardíaca e 
renal, alterações cognitivas e fibrilhação auricular [1].
Mundialmente, as doenças cardiovasculares são uma 
importante causa de mortalidade. Em 2018, apurou-
se que 10 milhões de pessoas morrem anualmente por 
HTA [3]. Na Europa, mais de 1/3 da população sofre 
desta doença [2]. Em 2016, a OCDE relatou que, neste 
continente, 8 em 10 pessoas com mais de 65 anos têm 
doenças crónicas (incluindo HTA) responsáveis por 550 
mil mortes em idade ativa, impactando negativamente e 
de forma significativa no mercado de trabalho. A nível 
económico, mais de 70% dos orçamentos da saúde são 
gastos no tratamento destas patologias e 1,7% do Produto 
Interno Bruto (PIB) europeu é despendido anualmente 
em atestados de incapacidade [4].
Em Portugal, a HTA é a doença crónica mais frequente 
[5]. Afeta 36% dos portugueses entre os 25 e os 74 anos, 
sendo mais prevalente nos homens e aumentando com 
a idade (71% entre os 65-74 anos de idade) [6]. Esta 
patologia é a principal causa de morte no território 
nacional [7] - todos os dias, cerca de 100 portugueses 
morrem por problemas cérebro-cardiovasculares [6]. 
Infelizmente, o nosso país é líder na taxa de acidentes 
vasculares cerebrais (AVC) da Europa, o que acarreta um 
grave impacto na sociedade. Salienta-se que um controlo 
adequado da PA para idade superior a 60 anos representa 
uma redução da mortalidade em 15% e diminuição da 
incidência de AVC em 35% [1].
Em primeiro lugar, o tratamento passa por intervir no 
estilo de vida: adotar uma dieta equilibrada, baixa em 
gorduras, praticar regularmente exercício físico, manter 
o índice de massa corporal e o perímetro abdominal 
normais, diminuir o consumo de álcool, restringir o 
consumo de sal (valor ingerido inferior a 5,8 g/dia) e 

cessar o hábito tabágico [1]. Quando tal não é suficiente, 
recorre-se à prescrição médica de fármacos, adequados 
às características de cada doente, que, por sua vez, deve 
cumprir as indicações e comparecer às consultas de 
vigilância. A HTA, como doença crónica que é, necessita 
da terapêutica e vigilância continuada no tempo, não 
esquecendo que a interrupção absoluta ou intermitente 
pode associar-se ao agravamento da clínica [1].
O controlo da HTA é o método com melhor custo-
efetividade na redução da morbilidade e mortalidade 
cardiovascular prematura [8]. Contudo, como é 
distribuído o financiamento necessário ao mesmo? Um 
controlo adequado apresenta mais ou menos encargo ao 
Serviço Nacional de Saúde (SNS)? Entenda-se encargo 
como o valor faturado em função das prescrições, tenha 
ou não havido compra, efetuadas pós Denominação 
Comum Internacional, como nome genérico, tido em 
conta o preço do quarto medicamento genérico mais 
barato. E ainda, como são as diferenças destes parâmetros 
nas diferentes regiões nacionais?
Esta temática ainda não foi alvo de qualquer estudo 
aprofundado, daí a pertinência e originalidade deste 
tema. Foi objetivo do presente estudo analisar o custo 
do tratamento da HTA controlada, avaliando o encargo 
para o SNS com cada doente e, percebendo as diferenças 
de custo para os doentes sem controlo. Adicionalmente, 
procurou-se avaliar a existência de eventuais assimetrias 
regionais em Portugal, quanto ao cumprimento do 
cenário ideal: o melhor controlo da doença, pelo menor 
custo possível.

Métodos
Realizado estudo observacional, transversal, descritivo e 
analítico, a partir de indicadores que permitem aferir a 
realidade da saúde em Portugal. Estes estão disponíveis 
via online e de acesso público, na plataforma “Bilhete de 
Identidade dos Cuidados de Saúde Primários” (BI-CSP) 
[9].
Os dois indicadores escolhidos para a elaboração deste 
trabalho foram:
352 – Custo com terapêutica do doente com Hipertensão 
Arterial
353 – Custo com terapêutica do doente com Hipertensão 
Arterial controlada
O indicador 352 tem como objetivo monitorizar o 
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custo do tratamento da hipertensão arterial e exprime 
a despesa média com antihipertensores nos doentes 
com esta doença. Tem como numerador o somatório do 
preço de venda ao público (PVP) dos antihipertensores 
(pertencentes à classe 3.4 da classificação 
farmacoterapêutica do Infarmed) prescritos aos doentes 
com HTA, por qualquer médico ou interno da unidade 
de saúde, durante o período em análise, aos utentes 
incluídos no denominador. Assim, o denominador é a 
contagem de doentes com HTA, com inscrição ativa 
na unidade de saúde na data de referência do indicador, 
em que o diagnóstico de HTA se encontra na lista de 
problemas ativos.
Já o indicador 353, é em tudo semelhante ao anterior, 
à exceção de que se trata de casos de HTA controlada. 
O seu objetivo é portanto monitorizar a eficiência do 
tratamento desta doença e exprime a despesa média com 
antihipertensores nos doentes com HTA controlada. 
O seu denominador difere apenas no facto de incluir 
doentes cujo último registo da PA, realizado por 
qualquer médico, interno ou enfermeiro da unidade de 
saúde, apresentou tanto uma PAD como PAS inferior 
a 150/90mmHg na mesma data, não se contabilizando 
registos em texto.
A amostra, representativa da realidade nacional, incluiu 
as 5 administrações regionais de saúde (ARS). Para cada 
uma, foi feita ordenação alfabética dos agrupamentos de 
centros de saúde (ACeS) que as constituem e atribuído 
a cada um número cardinal por ordem crescente. Por 
escolha aleatória, foram selecionados os números pares, 
de forma a totalizar a metade+1 de cada ARS (quando 
os pares esgotaram selecionou-se o número 1 dessa 
ordem). Em Agosto de 2019 acedeu-se à plataforma 
online citada, sendo selecionado o mês de dezembro do 
ano 2017, para o indicador 352, pelo método de “período 
em análise flutuante”. Num documento Excel iniciou-se 
o registo de várias tabelas organizadas por ARS e por 
ACeS. Para cada um, foram anotados os valores obtidos 
em ambos os indicadores - média nacional, da ARS e 
do ACeS - em questão. Este processo foi repetido para 
o mesmo mês do ano 2018 e ambos os períodos para o 
indicador 353.
A análise dos dados recolhidos foi feita com recurso ao 
SPSS, utilizando um valor alfa de 0,05 e um intervalo de 
confiança de 95%. Para avaliar se houve uma distribuição 

normal dos dados, aplicou-se o teste de Kolmogorov-
Smirnov, que verificou a existência da mesma - média 
e desvio padrão superiores a 0,05, pelo que se tratou de 
uma amostra passível de análise. Assim, foi possível o 
uso de estatística paramétrica (teste T de Student) para 
comparação dos dados entre os dois indicadores e os dois 
anos. Para avaliar as eventuais diferenças entre as regiões 
(ARS) recorreu-se ao teste ANOVA, definindo-se para 
significado estatístico o valor de p=0,001.

Resultados
Para avaliar se houve uma distribuição normal dos dados 
obtidos anteriormente aplicou-se o teste de Kolmogorov-
Smirnov, que mostrou que ambos os indicadores tinham 
distribuição normal: indicador 352 p=0,060; indicador 
353 p=0,200.
Para a comparação a nível nacional entre os dados 
correspondentes aos indicadores e anos selecionados, foi 
usado o teste T de Student (Tabela 1). Verificamos não 
haver diferença nos dois indicadores comparando a sua 
média a nível nacional para os anos considerados. No 
entanto, a dinâmica de crescimento é de +0,15 para os 
dois indicadores de 2017 para 2018 no seu valor médio.
A análise para cada ano revelou para o ano de 2017 uma 
diferença significativa entre ambos os indicadores no 
seu valor médio, sendo mais elevado para a situação de 
controlo conforme a Tabela 2.
A análise para o ano de 2018 revela achados similares 
de diferença significativa entre ambos os indicadores no 
seu valor médio, sendo mais elevado para a situação de 
controlo conforme a Tabela 3.
Assim, tendo o indicador 353 uma média superior nos 
dois anos, significa que o custo com a terapêutica num 
doente com hipertensão arterial controlada é maior 
do que para a situação não controlada. É, portanto, 
significativamente mais caro o valor prescrito em 
medicamentos quando esta patologia está sob controlo.
A análise em função das Regiões de Saúde, na média 
calculada nos ACeS aleatorizados, para os dois 
indicadores no ano de 2017, é apresentada na Tabela 4, 
verificando-se a ausência de diferença significativa.
Para o ano de 2018 (Tabela 5), a mesma análise revelou 
diferença significativa para o indicador 353 - custo 
com terapêutica do doente com hipertensão arterial 
controlada.
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 Ano N Média Dp IC a 95% p

Ind352 (*)
2017 31 78,14 7,98 75,21 - 81,07

0,028
2018 31 82,99 8,93 79,72 - 86,27

Ind353 (*)
2017 31 90,05 9,12 86,70 - 93,39

0,018
2018 31 95,74 9,39 92,29 - 99,19

Tabela 1 – Comparação nacional, entre os indicadores 352 e 353, nos anos de 2017 e 2018

(*) Teste T de Student
Nota: Ind352 – custo com terapêutica do doente com hipertensão arterial; Ind353 – custo com terapêutica do doente com hipertensão 
arterial controlada; N – número de AceS; Dp – Desvio-padrão.

Ano Ind N Média Dp p

2017 (*)
352 31 78,14 7,98

< 0,001
353 31 90,05 9,12

Tabela 2 - Comparação nacional, entre os indicadores 352 e 353, no ano de 2017

(*) Teste T de Student
Nota: Ind352 – custo com terapêutica do doente com hipertensão arterial; Ind353 – custo com terapêutica do doente com hipertensão 
arterial controlada; N – número de AceS; Dp – Desvio-padrão.

Ano Ind N Média Dp P

2018 (*)
352 31 82,99 8,93

< 0,001
353 31 95,74 9,39

Tabela 3 - Comparação nacional, entre os indicadores 352 e 353, no ano de 2018

(*) Teste T de Student
Nota: Ind352 – custo com terapêutica do doente com hipertensão arterial; Ind353 – custo com terapêutica do doente com hipertensão 
arterial controlada; N – número de AceS; Dp – Desvio-padrão.

Ano Ind
Soma dos 
quadrados

gl Quadrado médio F  p

2017 (*)

352
Entre grupos 601,19 4 150,3 2,98 0,038
Nos grupos 1310,93 26 50,42
Total 1912,13 30

353
Entre grupos 787,63 4 196,91 3,00 0,037
Nos grupos 1705,88 26 65,61
Total 2493,51 30

Tabela 4 - Comparação dos grupos, entre os indicadores 352 e 353, no ano de 2017

(*) Teste ANOVA
Nota: Ind352 – custo com terapêutica do doente com hipertensão arterial;  Ind353 – custo com terapêutica do doente com hipertensão 
arterial controlada.
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Ano Ind
Soma dos 
quadrados

gl Quadrado médio F Sig

2018 (*)

352
Entre grupos 1023,26 4 255,82 4,86 0,005
Nos grupos 1368,52 26 52,64
Total 2391,78 30

353
Entre grupos 1416,21 4 354,05 7,47 < 0,001
Nos grupos 1231,77 26 47,38
Total 2647,98 30

Tabela 5 - Comparação dos grupos, entre os indicadores 352 e 353, no ano de 2018

(*) Teste ANOVA
Nota: Ind352 – custo com terapêutica do doente com hipertensão arterial;  Ind353 – custo com terapêutica do doente com hipertensão 
arterial controlada

Na Tabela 6 apresentam-se os dados relativos à média 
do valor do indicador 353 - custo com terapêutica do 
doente com hipertensão arterial controlada.
Tendo em conta que para o indicador 353, no ano de 
2018, o valor da média nacional era de 95,74, constata-se 
que os valores mais elevados se encontram nas regiões 
do Alentejo e Centro, opondo-se às regiões com menor 
custo na HTA controlada, Norte e Lisboa e Vale do Tejo. 
O Algarve assume a posição mais central.

Discussão
Em Portugal, a hipertensão arterial é a principal causa 
de morte e é a doença crónica mais frequente. A sua 
tendência crescente de frequência obriga à adoção 
de medidas preventivas. Tratando-se de uma doença 
que continuará a prevalecer no país, é imperativo um 

Ano Ind ARS N Média Mediana Dp Mínimo Máximo

2018 353

Norte 13 90,56 89,13 7,33 76,81 103,24
Centro 7 104,28 106,7 8,34 89,09 112,87
Lisboa e Vale do Tejo 8 92,24 93,95 5,13 85,28 97,82
Alentejo 3 107,56 105,62 3,51 105,46 111,61
Algarve 2 100,54 100,54 0,04 100,51 100,57

Tabela 6 - Comparação entre as médias calculadas nas regiões de saúde (ARS) pela aleatorização de ACeS, para o indicador 353, no ano 
de 2018

Nota: Ind353 – custo com terapêutica do doente com hipertensão arterial controlada; N – número de AceS; Dp – Desvio-padrão.

acompanhamento eficaz dos doentes. Torná-la uma 
doença com o maior controlo possível, atingido da forma 
mais rápida e sustentada, pelo menor custo possível, deve 
ser o desiderato.
Os cuidados de saúde primários (CSP) em Portugal estão 
organizados no sentido de agirem da forma mais profícua 
na população. O Ministério da Saúde inclui as ARS 
que, por sua vez, se constituem por vários ACeS, sendo 
estes formados por várias unidades funcionais como as 
Unidades de Saúde Familiar (USF) e as Unidades de 
Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP). Todos estes 
órgãos são avaliados a nível nacional por indicadores 
como os que serviram como base de dados para o presente 
estudo. Os resultados da análise desses dados mostraram 
que o indicador 353 apresentou um valor médio superior 
ao do 352, tanto em 2017 como em 2018, significando 
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isto que o custo com a terapêutica num doente com 
hipertensão arterial controlada é maior do que para a 
situação não controlada. É, portanto, significativamente 
mais caro o valor prescrito em medicamentos quando 
esta patologia está sob controlo. Quanto à comparação 
entre as 5 regiões nacionais, constatou-se que os valores 
mais elevados se encontram nas regiões do Alentejo e 
Centro, opondo-se às regiões com menor custo na HTA 
controlada, Norte e Lisboa e Vale do Tejo, ficando assim 
o Algarve numa posição central.
Há variadas razões para o custo da terapia antihipertensora 
ser maior quando a doença atinge um controlo. As 
medidas não farmacológicas devem ser a primeira medida 
terapêutica a ser instruída aquando do diagnóstico de 
hipertensão arterial. São variados os exemplos de falhas 
na sua implementação. Começando na alimentação, 
nomeadamente na ingestão de sal, cada português ainda 
consome uma média de 3gr de sal a mais do que deveria 
por dia [6]. É, assim, urgente incutir na sociedade 
hábitos alimentares corretos, evitando este fator de risco. 
Outra grave situação é a da obesidade: cerca de 28% dos 
portugueses adultos sofrem deste problema e mais de 
30% das crianças apresentam excesso de peso [10]. Estes 
valores alarmam para a necessidade de restrição calórica 
e exprimem a ainda fraca consciencialização da sociedade 
sobre as consequências da obesidade. É iminente a 
implementação da prática de atividade física regular, 
aos níveis clínico, escolar e municipal. Em doentes com 
excesso de peso e hábitos alimentares errados, o caminho 
mais fácil é ignorar o poder das medidas citadas e optar 
unicamente por controlar a HTA por medicação. Aqui, 
os CSP têm um papel fulcral em alterar esta tendência e 
conseguir mudanças no estilo de vida dos seus doentes. 
Quando houver um esforço coletivo da parte dos 
profissionais de saúde, dos utentes, do governo e órgãos 
locais, para a maior prática regular de atividade física com 
restrição da adição de sal na alimentação, certamente que 
os custos da prescrição na HTA se tornarão mais baixos.
Quanto a casos em que de facto é necessária a terapêutica 
farmacológica e, consequentemente, despesa do SNS e 
dos doentes, importa analisar quem realmente tem poder 
de compra suficiente para suportar os gastos na sua 
medicação e assim, atingir o controlo da patologia. Já se 
apurou que a grande diferença entre doentes com HTA 
controlada ou não, é o seu nível socioeconómico: os que 

conseguem o controlo da patologia são de classe mais 
alta [11]. Portanto, há que criar medidas políticas mais 
justas para que os cidadãos portugueses que sofrem desta 
doença com uma mortalidade tão alta e que apenas têm a 
medicação como única hipótese de controlo, consigam o 
acesso à mesma. Além disto, o maior encargo no controlo 
pode ainda ser explicado pela necessidade de ajustes 
terapêuticos ao longo do tempo até se determinarem os 
melhores fármacos e respetivas doses para cada utente. 
Há que ter ainda em conta que, apesar do custo ser 
elevado quando se atinge um controlo, este cumpre a sua 
função de prevenção de complicações, que poderiam ser 
razão de mais hospitalizações e, desta forma, evitar-se-á 
um maior encargo. Será interessante, no futuro, estudar 
o encargo dos internamentos e processos associados 
a complicações nesta doença, bem como saber como é 
que as pessoas que sofrem de HTA percecionam a sua 
patologia e respetiva terapêutica.
Dado que nos casos em que a HTA não está controlada 
há associação a um menor encargo ao SNS, frisa-
se de novo a ideia de que o PVP dos medicamentos 
poderá ser demasiado alto em indivíduos com baixa 
capacidade financeira mas que realmente precisam dos 
mesmos. Aqui, são importantes medidas como uma boa 
negociação da parte do Estado nas comparticipações 
medicamentosas, e ainda uma melhoria na formação 
médica. Além da limitação nos acessos e meios de 
transporte, outro grande fator de abandono da terapêutica 
e, consequentemente, da comparência nas consultas de 
vigilância, tão importantes ao seguimento e tratamento 
eficaz desta doença, é o poder socioeconómico. Este, 
pode ser facilmente associado ao poder de compra da 
medicação. Sabe-se que é nos indivíduos desempregados 
ou sem atividade profissional que se registam mais casos 
de hipertensão arterial e obesidade [6]. Por sua vez, o 
sucesso profissional está dependente da escolaridade. 
Como a HTA é mais frequente nas pessoas com níveis 
mais baixos (1º ciclo ou nenhuma) [10], é mandatório 
combater o abandono escolar, continuar a reduzir a 
taxa de desemprego e assim, dar mais oportunidades 
de vivermos numa sociedade mais capaz, informada e 
saudável. 
Um agravante do controlo desta doença é também a não 
adesão à terapêutica, por incumprimento da prescrição, 
por exemplo, pelo caráter sintomatológico silencioso da 
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HTA. É importante incentivar à prescrição de posologias 
simples e adequadas ao quotidiano de cada doente. 
Os valores mais elevados dos custos da HTA controlada 
encontram-se nas regiões do Alentejo e Centro. O 
Alentejo é a ARS com maior prevalência de HTA, 
mas é a 2ª região com melhor controlo [8]. É ainda a 
região nacional com menor número de habitantes [6], 
sendo estes os que apresentam os níveis mais baixos 
de escolaridade [12], o que pode justificar estes dados, 
uma vez que um nível educacional mais baixo se associa 
à maior propensão para sofrer doenças crónicas como a 
hipertensão arterial [6]. Já o Centro é a 2ª região onde há 
um pior controlo da HTA [8] e, alargando o panorama à 
escala global medicamentosa, foi onde se registou o maior 
consumo de medicamentos, com o valor mais elevado 
nos indicadores estudados com encargo do SNS [13]. 
Pela análise deste contraste de prevalências e verificação 
de que as duas regiões atingem os custos mais elevados, 
há que pensar nas suas diferenças intrínsecas.
Verificou-se que o cenário ideal (o melhor controlo da 
HTA pelo menor encargo) acontece nas regiões Norte e 
Lisboa e Vale do Tejo. O Norte é a 2ª região com menor 
prevalência de HTA e a ARS com melhor controlo 
da doença [8]. Observou-se um menor consumo de 
medicamentos totais e consequente menor gasto no 
distrito do Porto [13]. Já Lisboa e Vale do Tejo é a região 
com menor prevalência de HTA [8], com maior número 
de residentes [6], e onde se verifica a taxa mais alta de 
habitantes com o ensino superior. Isto pode justificar a 
maior informação e capacitação dos doentes quanto à 
sua situação, bem como a adoção de medidas corretas no 
seu controlo.
Em 2017, cerca de 93% dos portugueses tinham médico 
de família, resultado do reforço e expansão da rede de 
CSP [6]. No entanto, um fator comum que justifica as 
discrepâncias regionais aqui estudadas, tem a ver com o 
facto de a maior parte das USF se localizarem nas áreas 
urbanas litorais, cuja população tem uma maior densidade, 
é mais jovem, com melhores níveis educacionais e mais 
poder de compra [14]. Há ainda 138 conselhos sem 
nenhuma USF, mas com UCSP. Estudos mostram que 
se os inscritos em UCSP estivessem em USF, teriam 
menos custos na despesa com medicamentos ou exames 
complementares e evitariam o excesso de internamentos 
ou urgências [15]. As USF têm um melhor desempenho 

na qualidade dos cuidados prestados, bem como no 
controlo da HTA dos seus utentes [13]. Assim, com 
a criação de mais USF nas regiões do interior do país, 
haveria uma melhoria, eventualmente significativa, 
destes indicadores de saúde e uma redução dos custos 
globais. É necessário melhorar ainda mais o acesso aos 
CSP nas populações do interior, proteger quem é mais 
desfavorecido e impedir que a localização geográfica 
de uma pessoa impeça o controlo da sua doença e, por 
conseguinte, a sua qualidade de vida. 
Este trabalho sofreu algumas limitações e não abrangeu 
toda a complexidade de fatores que contribuem para 
estes resultados. Não foram analisados quais os ACeS 
com melhor desempenho no custo do controlo da HTA, 
comparando valores entre o litoral e interior de cada 
ARS. Num futuro breve, há muitos temas a abordar, 
estudos analíticos a realizar e problemáticas a resolver. Os 
dados inerentes tiveram em conta o valor da prescrição 
emitida e não necessariamente a compra da medicação, 
pelo que será importante criar indicadores que analisem 
a compra efetiva das prescrições, alargando o estudo à 
indústria farmacêutica. Há mais custos associados ao 
controlo da HTA do que apenas a contabilização da 
prescrição, que deverão ser analisados: as consultas 
de seguimento noutras especialidades e ainda ter em 
conta a multimorbilidade, os episódios de urgência por 
complicações, os internamentos ou mesmo os exames 
complementares realizados. Também importa perceber 
de que forma a prática de diversas medidas explanadas 
pode influenciar na diminuição dos custos associados a 
esta doença.

Conclusão
O custo do controlo da terapêutica da hipertensão arterial 
em Portugal é mais elevado para o serviço nacional de 
saúde na prescrição medicamentosa da HTA controlada. 
Verificou-se uma diferença significativa no custo dos 
casos de HTA controlada entre as várias ARS no ano 
de 2018 – o Alentejo como região mais dispendiosa e o 
Norte cumprindo o cenário ideal de melhor controlo por 
menor custo. 
As diferenças verificadas entre as cinco regiões, cujos 
fatores determinantes dos resultados devem ser alvo da 
atenção de entidades competentes à sua modificação, 
merecem uma futura reflexão. De forma a diminuir 
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os custos desta patologia, importa um equilíbrio entre 
a prevenção dos fatores de risco na população, a sua 
capacitação no controlo da doença, o investimento na 
terapêutica e garantir um acesso justo e equalitário a nível 
nacional. São ainda necessárias abordagens mais eficazes 
e estudos futuros mais específicos que abranjam uma 
avaliação global dos custos económicos e de morbilidade 
da HTA.
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Resumo
Introdução: As doenças cerebrovasculares (DCerV) são a primeira causa de mortalidade em mulheres e a segunda causa de morte em 
homens nos países industrializados. O principal fator de risco cardiovascular (FRCV) é a hipertensão arterial (HTA). Esta informação 
advém de grandes cohorts internacionais, mas a realidade local poderá ser diferente e não se encontra caracterizada. Procurámos assim 
clarificar a associação de FRCV com a codificação de DCerV numa unidade de saúde familiar (USF), para afinar a perceção de risco pelos 
profissionais e a sua transmissão aos utentes.
Métodos: Estudo observacional retrospetivo com análise exploratória de dados (EDA), numa amostra de conveniência anonimizada 
de utentes de uma USF, com 18 ou mais anos e pelo menos uma medição da pressão arterial sistólica (PAS) registada até 31/12/2018. 
Considerámos DCerV a codificação com K89 - isquémia cerebral transitória, K90 - trombose/acidente vascular cerebral (AVC) e K91 - 
doença vascular cerebral, no MIMUF até essa data. Caracterizámos os FRCV registados (idade, PAS, pressão arterial diastólica (PAD), 
colesterol total (CT), colesterol de lipoproteínas de alta densidade (HDL), triglicerídeos, obesidade, tabagismo, dislipidemia e diabetes 
mellitus (DM)) através de histogramas para as variáveis contínuas e boxplots das mesmas, particionadas por combinações de FRCV em 
diagramas de cardinalidade, produzidos em software R* 3.4.2. Para a análise multivariada da associação dos casos com DCerV tendo em 
conta a combinação de FRCV, criámos um modelo de regressão logística com os FRCV major.
Resultados: Foram incluídos 8.769 indivíduos, com média de 53,43 anos, maioritariamente do género feminino (58,5%), dos quais 278 
com DCerV. Na amostra havia 41,8% de indivíduos com dislipidemia, 35,0% hipertensos, 21,5% com obesidade, 18,4% com tabagismo e 
12,6% de diabéticos. O FRCV mais frequente foi a combinação de HTA + dislipidemia, seguido de tabagismo e de dislipidemia isolados. 
Obtivemos uma prevalência de DCerV de 3,2%, incluindo 2,0% com acidente vascular cerebral (AVC). A prevalência de HTA, DM e 
dislipidemia foi superior na presença de DCerV, contudo a prevalência de obesidade e tabagismo foi inferior. A PAS e PAD era superior 
no género masculino e naqueles com DCerV, que se encontravam na sua maioria com PAS ≥ 140mmHg (54,0%). A codificação de DCerV 
foi mais tardia nas mulheres (pico 80-90 anos) que nos homens (pico 70-80 anos). O modelo de regressão logística não apresentou 
diferenças significativas entre os resultados previstos e as observações da amostra (teste Hosmer-Lemeshow, X2=6.5781; df=8; p=0.5828) 
e incluiu as variáveis preditoras: idade, género feminino, tabagismo, DM, HTA, dislipidemia e obesidade. De acordo com o modelo a 
probabilidade de um dado caso apresentar codificação de DCerV é de: 1/[1+exp(-z)], em que z = -7.00757 - 0.08618(género feminino) + 
0.04785(idade) + 0.22364(tabagismo) - 0.35407(DM) + 0.88350(HTA) + 0.38920(dislipidemia) - 0.23875(obesidade) e exp(x) é a 
função exponencial natural de x. Com base nesse modelo a razão de chances não incluiu a unidade para as variáveis: idade, dislipidemia 
e HTA, pelo que apenas com estas se pode afirmar o sentido da associação.
Discussão: Os resultados estão em linha com a prevalência bruta de AVC estimada em Portugal. Também a distribuição dos FRCV é 
congruente com o descrito internacionalmente. É relevante que 54% dos utentes codificados com DCerV apresentem PAS ≥ 140 mmHg, 
podendo significar um controlo subótimo deste FRCV após evento. O modelo de regressão é válido para a nossa amostra, e mostrou que 
a idade (p<0,00001), a HTA (p<0,001) e a dislipidemia (p<0,05) estão associados ao registo de DCerV numa USF. As conclusões 
são limitadas à presente amostra não podendo ser generalizadas por ser um estudo exploratório, unicêntrico, observacional e sujeito à 
existência de codificação dos problemas pelos clínicos.

mailto:andregroque@gmail.com
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Introdução
As doenças cardiovasculares são a primeira causa de 
mortalidade na Europa, com a doença coronária a 
representar a primeira causa de morte e o acidente 
vascular cerebral (AVC) a segunda.(1) Este último evento 
representa o principal motivo de incapacidade funcional, 
sendo que as sequelas neurológicas estão presentes na 
maioria dos pacientes, um terço dos quais não será capaz 
de retomar as atividades da vida diária (AVDs) no mesmo 
nível que antes do AVC. As doenças cerebrovasculares 
também são uma causa importante de comprometimento 
cognitivo e demência.(2) A alta frequência de AVC em 
Portugal é referida nos relatórios da Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) 
e da Direção-Geral da Saúde (DGS) e a carga global 
associada às doenças cerebrovasculares era em 2010 
(dados trabalhados em 2014 pela DGS) de 13.74%, o 
valor mais elevado das doenças associadas aos programas 

Abstract
Introduction: Cerebrovascular diseases (CerVD) are the first and second cause of dead among women and men, respectively, in 
industrialized countries. The main cardiovascular risk factor (CVRF) is hypertension. This information is provided by large international 
cohorts, however, local reality can be different and remains uncharacterized. We seek to clarify the association of CVRF and CerVD 
coding in a primary care setting, to tune the risk perception of professionals and its transmission to the patients.
Methods: observational retrospective study with exploratory data analysis, in an anonymized convenience sample of a primary care 
setting, with 18 years or above and at least one arterial systolic pressure (ASP) evaluation registered before 31/12/2018. We considered 
CerVD the ICPC-2 coding in MIMUF until the mentioned date, with K89 – transient cerebral ischemia, K90 – thrombosis/stroke 
and K91 – cerebrovascular disease. We characterized the registered CVRF (age, ASP, arterial diastolic pressure (ADP), total cholesterol 
(TC), high density lipoprotein cholesterol (HDL), triglycerides, obesity, smoking, dyslipidemia and diabetes) through histograms for 
the continuous variables and cardinality diagrams of CVRF combinations partitioned boxplots, produced in R 3.4.2 software. For the 
multivariate analysis of CerVD case associations according to the combination of CVRF, we created a logistic regression model with the 
major CVRF.
Results: We included 8.769 individuals for analysis, mean age 53,43 years, mainly females (58,5%), of whom 278 with CerVd. The 
sample included 41,8% individuals with dyslipidemia, 35,0% with hypertension, 21,5% with obesity, 18,4% smokers and 12,6% 
diabetics. The most frequent CVRF was the combination of hypertension + dyslipidemia, followed by isolated smoking and dyslipidemia. 
We observed a prevalence of 3,2% for CerVD, including 2,0% for stroke. Hypertension, diabetes and dyslipidemia prevalence was 
higher in the presence of CerVD, while obesity and smoking prevalence was lower. Systolic and diastolic pressure were higher in males 
and those with CerVD, whose majority had a systolic pressure above 140 mmHg (54%). Coding of CerVD had a later in life peak in 
women (80-90 years) compared to men (70-80 years). The logistic regression model did not retrieve any significant differences between 
the predicted and observed results (Hosmer-Lemeshow, chi-square=6.5781; df=8; p=0.5828) and included the following predictors: age, 
female gender, smoking, diabetes, hypertension, dyslipidemia and obesity. According to our model the odds of a given case to be coded for 
CerVD is: 1/[1+exp(-z)], where z = -7.00757 - 0.08618(female gender) + 0.04785(age) + 0.22364(smoking) - 0.35407 (diabetes) 
+ 0.88350(hypertension) + 0.38920(dyslipidemia) -0.23875(obesity) and exp(x) is the natural exponential of x. Based on this model 
the odds ratio did not include the unit for the predictors age, dyslipidemia and hypertension, for which we can affirm the association.
Discussion: The results are in line with the raw prevalence of estimated stroke in Portugal. Also, CVRF distribution in congruent with 
international descriptions. It is relevant that 54% of the patients coded with CerVD present with systolic pressure above 140 mmHg, 
probably representing a sub-optimal control of this CVRF after event. The regression model is valid to our sample, and showed that 
age (p<0,00001), hypertension (p<0,001) and dyslipidemia (p<0,05) are associated with CerVd coding in a primary care center. The 
conclusions are limited to our sample, given it is an observational, exploratory and unicentric study, subjected to problem coding by the 
clinicians.

prioritários.(3) Apesar das doenças do aparelho 
circulatório estarem a diminuir como causa de morte, 
como referido pela DGS (2016)(4) e analisado no artigo 
de Ramalheira e col (2020)(5), a morbimortalidade por 
doença cerebrovascular continua a ter uma magnitude 
major em Portugal comparativamente ao peso que tem 
na União Europeia (Figura 1).
A chave para o estabelecimento de estratégias preventivas 
primárias em pacientes sem AVC ou medidas preventivas 
secundárias para evitar a recorrência em vítimas de 
AVC, passa pela correta abordagem dos fatores de risco 
cardiovascular (FRCV). Sendo a etiologia do AVC 
multifatorial, as ações terapêuticas globais focalizadas nos 
vários fatores, particularmente na prevenção secundária 
do AVC, demonstraram reduzir o risco de recorrência, 
bem como o risco de qualquer outro episódio vascular 
coronário ou periférico.
Os FRCV para o AVC geralmente são divididos em 
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Figura 1 – Taxa de mortalidade estandardizada em 2016 em Portugal, comparativamente à União Europeia. Grafismo criado pela 
equipa de investigação, com referência aos dados do Eurostat a 28/11/2019.

não modificáveis: idade, sexo, etnia, baixo peso ao nascer, 
doenças genéticas; e modificáveis: hipertensão, diabetes 
mellitus, doenças cardíacas, tabagismo, dislipidemia, 
abuso de álcool, obesidade, síndrome metabólica, 
contraceção oral, terapia hormonal de substituição na 
pós-menopausa, estenose carotídea, doença arterial 
periférica, abuso de drogas, enxaqueca.(6)

A realidade internacional encontra-se muito bem 
descrita em largas cohorts de indivíduos, estabelecendo os 
FRCV mais relevantes.(6,7) A nível nacional a prevalência 
de FRCV e comorbilidades encontra-se caracterizada 
na população hipertensa, frequentadora dos cuidados 
de saúde primários no estudo de Silva e col (2019)(8) e 
na população global nos estudos PHYSA e VALSIM.
(9,10) Contudo, em relação à doença cerebrovascular, a 
realidade local pode diferir em termos de fatores de risco 
mais relevantes, pelo que pretendemos com este trabalho 
caracterizar a situação epidemiológica local para traçar 
medidas eficazes na diminuição da incidência destes 
eventos, considerando toda a população e não apenas os 
indivíduos já sujeitos a uma vigilância mais regular.

Métodos
Realizámos uma análise exploratória dos dados (EDA) 
numa amostra de conveniência anonimizada de 
indivíduos frequentadores de uma unidade de cuidados 

de saúde primários, codificados na base de dados 
MIM(UF)® com eventos / doença cerebrovascular até à 
data de 31/12/2018, através dos códigos da classificação 
internacional dos cuidados primários versão 2 (ICPC-
2) K89 - correspondente a isquémia cerebral transitória, 
K90 – correspondente a trombose/acidente vascular 
cerebral (AVC) e K91 – correspondente a doença 
vascular cerebral,
com exploração da associação de preditores seguindo 
uma metodologia informal criada por John Tukey (1961). 
Estabelecemos como critérios de inclusão ter 18 ou 
mais anos e pelo menos uma medição de pressão 
arterial sistólica (PAS) registada. Excluímos indivíduos 
não pertencentes à unidade de saúde no momento de 
realização do estudo ou que não possuíssem registo de 
consultas prévias ao evento cerebrovascular em estudo no 
software SClínico®.
Definimos as seguintes variáveis independentes: idade 
(em anos); sexo (homem ou mulher); P17 (código 
ICPC-2 para abuso de tabaco, codificado com 1 se 
presente e 0 se ausente); hipertensão arterial (HTA) 
(hipertensão arterial, codificado com 1 se presente e 0 
se ausente); dislipidemia (codificado com 1 se presente 
e 0 se ausente); T83 (obesidade, codificado com 1 se 
presente e 0 se ausente); T82 (excesso de peso, codificado 
com 1 se presente e 0 se ausente); diabetes mellitus 
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(DM) (diabetes mellitus, codificado com 1 se presente 
e 0 se ausente). Definimos como variáveis dependentes: 
K89 (isquémia cerebral transitória, codificado com 1 
se presente e 0 se ausente); K90 (trombose/acidente 
vascular cerebral, codificado com 1 se presente e 0 se 
ausente) e K91 (doença vascular cerebral, codificado com 
1 se presente e 0 se ausente).
A análise estatística foi realizada em software R® 3.4.2 
através de scripts previamente criados.
Para a exploração univariada dos dados realizámos a sua 
distribuição por média, desvio-padrão, mediana e quartis, 
com apresentação dos dados por histogramas para as 
variáveis contínuas referentes aos FRCV definidos e 
para a distribuição de eventos cerebrovasculares por 
idade, género e FRCV. Adicionalmente criámos gráficos 
de cardinalidade com box plots particionados para 
descrever a distribuição de associação de FRCV, bem 
como a sua distribuição por evento cerebrovascular. Para 
a análise multivariada da associação de casos com doença 
cerebrovascular tendo em conta os FRCV, criámos um 
modelo de regressão logística com a inclusão dos FRCV 
major de forma a potenciar a relevância estatística.
Na realização do presente estudo foram respeitados os 
princípios éticos constantes da Declaração de Helsínquia, 
bem como o definido no Regulamento Geral de Proteção 
de Dados. Dado tratar-se de um estudo observacional 
retrospetivo com dados anonimizados obtivemos parecer 
do ACeS respetivo para consulta e anonimização dos 
dados necessários.

Resultados
A nossa amostra era constituída por 8.769 indivíduos, com 
uma média de 53,43 anos, maioritariamente do género 
feminino (58,5%), dos quais 278 com codificação de 
evento cerebrovascular. Na sua descrição existiam 41,8% 
de indivíduos com dislipidemia; 35,0% hipertensos; 
21,5% com obesidade; 18,5% com tabagismo e 12,6% 
de diabéticos, tal como podemos observar na tabela 1. 
A combinação de fatores de risco mais frequente foi 
a de hipertensão arterial com dislipidemia, seguida de 
fatores de risco isolados, especificamente tabagismo e 
dislipidemia. Obtivemos uma prevalência de evento 
cerebrovascular de 3,2%, incluindo 2,0% com AVC e 
0,6% com acidente isquémico transitório. A pressão 
arterial sistólica média era de 132,75 mmHg enquanto 

que a diastólica era de 77,01 mmHg.
A codificação com doença cerebrovascular aumenta com 
a idade, sendo mais tardia nas mulheres (pico 80-90 
anos) que nos homens (pico 70-80 anos), conforme pode 
ser observado no gráfico 1. A prevalência de hipertensão, 
diabetes e dislipidemia foi superior na presença de evento 
cerebrovascular, ao contrário da prevalência de obesidade 
e tabagismo que foi inferior. A pressão arterial sistólica 
e diastólica era superior no género masculino e naqueles 
com doença cerebrovascular, conforme observável na 
tabela 1, sendo que este último grupo se encontrava, 
na sua maioria, com uma pressão arterial sistólica igual 
ou superior a 140 mmHg (54,0%), comparativamente 
aqueles sem codificação de doença cerebrovascular, 
em que apenas 35,6% dos quais apresentava valores 
superiores a esse cutoff. Contudo, em termos médios, a 
pressão arterial sistólica dos indivíduos codificados era de 
139,22 mmHg, e a diastólica de 75,38 mmHg, inferiores 
aos valores definidos para hipertensão arterial grau um 
quando a pressão arterial é medida no consultório.
A distribuição do colesterol de baixa densidade (LDL) 
na existência de codificação de doença cerebrovascular, 
ou na sua ausência, conforme podemos observar no 
gráfico 2, não tem uma distribuição significativamente 
diferente, sendo o mesmo válido para a distribuição por 
género. Também a distribuição de valores superiores a 
70 mg/dl de LDL (91,9% dos indivíduos sem doença 
cerebrovascular versus 90,7% dos codificados) entre 
grupos, não apresenta diferenças relevantes.
A pressão arterial sistólica é tendencialmente mais 
elevada na presença de dois ou mais fatores de risco 
cardiovascular, com valores médios próximos dos 150 
mmHg, tal como apresentado no gráfico 3. Observa-
se ainda que é tendencialmente inferior na presença de 
apenas um fator de risco cardiovascular.
Verificámos também que os valores de LDL são 
tendencialmente inferiores na presença de dois ou mais 
fatores de risco cardiovascular, especialmente quando 
esses fatores englobam a existência de hipertensão 
arterial e diabetes. 
O modelo de regressão logística (tabela 2) foi calibrado 
e não apresentou diferenças significativas entre os 
resultados previstos e as observações da amostra (teste 
Hosmer-Lemeshow, X2=6.5781; df=8; p=0.5828) e incluiu 
as variáveis preditoras: idade, género feminino, tabagismo, 
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Variável N Ausente Média
Desvio-

padrão
Mínimo Q1α Mediana Q3β Máximo

Idade 8769 0 53.43471 18.86585 18.00 38.00 53.00 69.00 99.00
Masculino

Feminino

Com DCerVχ

Sem DCerVχ

3643 0 54.28850 18.38609 18.00 40.00 55.00 69.00 99.00
5126 0 52.82794 19.17821 18.00 37.00 52.00 68.00 97.00

278 0 72.47842 12.39736 39.00 63.00 74.00 82.00 97.00

8491 0 52.81121 18.71620 18.00 38.00 52.00 68.00 99.00

PASδ 8769 0 132.74889 17.78973 11.00 120.00 133.00 144.00 223.00
Masculino

Feminino

Com DCerVχ

Sem DCerVχ

3643 0 136.57809 16.52292 11.00 126.00 136.00 146.00 223.00
5126 0 130.02751 18.15478 64.00 116.00 130.00 142.00 216.00

278 0 139.21942 18.91188 90.00 126.00 140.00 149.00 215.00

8491 0 132.53704 17.71620 11.00 120.00 133.00 144.00 223.00

PADε 8768 1 77.01163 10.85089 9.00 70.00 77.00 85.00 149.00
Masculino

Feminino

Com DCerVχ

Sem DCerVχ

3642 1 79.03679 11.15769 9.00 72.00 79.00 86.00 149.00
5126 0 75.57277 10.39460 35.00 68.00 75.00 83.00 118.00

278 0 75.37770 11.39088 36.00 67.00 76.00 85.00 105.00

8490 1 77.06514 10.82929 9.00 70.00 77.00 85.00 149.00

Colesterol total 6575 2194 189.10068 39.44490 0.97 162.00 186.00 213.00 396.00
Masculino

Feminino

Com DCerVχ

Sem DCerVχ

2776 867 184.01693 40.83726 30.00 156.00 181.00 208.00 396.00
3799 1327 192.81546 37.97293 0.97 167.00 190.00 216.00 374.00

244 34 173.95902 37.76207 83.00 150.00 169.50 199.00 284.00

6331 260 189.68424 39.39486 0.97 163.00 187.00 214.00 396.00

Colesterol HDLφ 6562 2207 53.54422 14.22514 4.00 43.00 52.00 62.00 199.00
Masculino

Feminino

Com DCerVχ

Sem DCerVχ

2771 872 48.45009 12.99094 5.00 40.00 46.00 55.00 139.00
3791 1335 57.26774 13.93257 4.00 48.00 56.00 65.00 199.00

241 37 49.76224 13.06766 21.00 41.00 49.00 57.00 97.00

6321 2170 53.68842 14.24851 4.00 44.00 52.00 62.00 199.00

Triglicerídeos 6563 2206 115.84595 74.04466 10.00 74.00 99.00 138.00 1694.00
Masculino

Feminino

Com DCerVχ

Sem DCerVχ

2772 871 124.06025 87.77096 27.00 77.00 103.00 146.00 1694.00
3791 1335 109.83962 61.43840 10.00 73.00 97.00 132.00 1454.00

242 36 117.49174 57.25101 31.00 82.00 108.00 138.00 467.00

6321 2170 115.78295 74.61536 10.00 74.00 98.00 138.00 1694.00

HTAγ 8769 0 0.35021 0.47706
Masculino

Feminino

Com DCerVχ

Sem DCerVχ

3643 0 0.38018 0.48550
5126 0 0.32891 0.46986

278 0 0.75899 0.42847

8491 0 0.33683 0.47265

Tabagismo 8769 0 0.18474 0.38811
Masculino

Feminino

Com DCerVχ

Sem DCerVχ

3643 0 0.25556 0.43623
5126 0 0.13441 0.34113

278 0 0.09712 0.29666

8491 0 0.18761 0.39042

Diabetes 8769 0 0.12613 0.33201
Masculino

Feminino

Com DCerVχ

Sem DCerVχ

3643 0 0.13945 0.34646
5126 0 0.11666 0.32105

278 0 0.22662 0.41940

8491 0 0.12284 0.32827

Dislipidemia 8769 0 0.41829 0.49331
Masculino

Feminino

Com DCerVχ

Sem DCerVχ

3643 0 0.45320 0.49787
5126 0 0.38348 0.48857

278 0 0.69065 0.46306

8491 0 0.40937 0.49175

Obesidade 5730 3039 0.21501 0.41086
Com DCerVχ

Sem DCerVχ

175 103 0.20000 0.40115
5555 2936 0.21548 0.41119

AITη 8769 0 0.00616 0.07824
Masculino

Feminino

Com DCerVχ

Sem DCerVχ

3643 0 0.00823 0.09038
5126 0 0.00468 0.06827

278 0 0.19424 0.39633

8491 0

Trombose / AVCι 8769 0 0.01996 0.13986
Masculino

Feminino

Com DCerVχ

Sem DCerVχ

3643 0 0.02196 0.14657
5126 0 0.01853 0.13488

278 0 0.62950 0.48381

8491 0

DVCϕ 8769 0 0.01049 0.10190
Masculino

Feminino

Com DCerVχ

Sem DCerVχ

3643 0 0.01235 0.11407
5126 0 0.00917 0.09532

278 0 0.33094 0.47140

8491 0

DCerVκ 8769 0 0.03170 0.17522
Masculino

Feminino

Com DCerVχ

Sem DCerVχ

3643 0 0.03486 0.18345
5126 0 0.02946 0.16910

278 0 1.00000 0.00000

8491 0 0.00000 1.00000

Tabela 1 – Distribuição das variáveis independentes e dependentes na amostra global, por género e por presença de doença cerebrovascular 
(K89 ou K90 ou K91)

Legenda: α - quartil 1; β - quartil 
3; χ - doença cerebrovascular; δ - 
pressão arterial sistólica; ε - pressão 
arterial diastólica; φ - lipoproteína 
de elevado peso molecular; γ - 
hipertensão arterial; η - isquemia 
cerebral transitória; ι - acidente 
vascular cerebral; ϕ - doença 
vascular cerebral; κ - doença 
cerebrovascular; 
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diabetes, hipertensão arterial, dislipidemia e obesidade. 
De acordo com o modelo, a probabilidade de um dado 
caso apresentar codificação de doença cerebrovascular é 
de: 1/[1 + exp(−z)], em que z = −7.00757 − 0.08618(género 
feminino) + 0.04785(idade) + 0.22364(tabagismo)  
− 0.35407(diabetes) + 0.88350(hipertensão) + 
0.38920(dislipidemia) − 0.23875(obesidade) e exp(x) = 
ex é a função exponencial natural de x. Com base nesse 
modelo a razão de chances não incluiu a unidade para 
as variáveis: idade, dislipidemia e hipertensão, pelo que 
apenas com estas se pode afirmar o sentido da associação, 
conforme apresentado na tabela 2.

Discussão
O objetivo principal do presente estudo foi avaliar a 
prevalência de FRCV e a sua associação com a codificação 

de eventos cerebrovasculares. Não é do conhecimento da 
equipa de investigação a existência de estudos nacionais 
dirigidos especificamente à questão de fatores de risco 
presentes nos eventos cerebrovasculares, embora exista a 
sua avaliação no contexto de investigações já realizadas 
com objetivos distintos.
Os resultados de nosso estudo (2,0%) estão em linha com 
a prevalência bruta de AVC estimada em Portugal de 
1,9%.(11) Também a distribuição dos FRCV é congruente 
com o descrito internacionalmente e com o verificado 
a nível nacional. Tal como esperado a idade é um dos 
principais fatores de risco para codificação com doença 
cerebrovascular e a prevalência desta patologia foi mais 
tardia no sexo feminino, tal como descrito previamente.
(11)

De igual forma, é relevante que a doença cerebrovascular 

Tabela 2 – Modelo de regressão logística com os fatores de risco cardiovascular major relevantes

Legenda: Tb - tabagismo; DIAB - 
diabetes; HTA – hipertensão arterial; 
T93 - dislipidemia; Ob - obesidade 
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esteja predominantemente codificada em indivíduos com 
FRCV como a hipertensão, diabetes e dislipidemia, mas 
não deixa de ser necessário salientar que, contrariamente 
ao esperado, a prevalência de obesidade e tabagismo 
era menor nos indivíduos codificados com doença 
cerebrovascular. Dada a elevada variabilidade nas idades 
incluídas na nossa amostra, a relação inversa com o 
tabagismo pode ser espúria, pela elevada prevalência de 
tabagismo como fator de risco isolado, especialmente em 
idade mais jovens, aumentando assim proporcionalmente 
a sua prevalência em relação aos utentes com doença 
cerebrovascular registada. O mesmo nexo pode observar-
se em relação à obesidade.
A literatura refere que a pressão arterial sistólica e 
diastólica é superior no homem, tal como observado no 
nosso estudo. Sendo a HTA o principal fator de risco 

para doença cerebrovascular, seria de esperar que a sua 
prevalência fosse superior nos indivíduos em risco ou 
codificados para doença cerebrovascular, conforme 
demonstrado no presente trabalho e em linha com o 
estudo PRECISE.(8) Podemos, contudo, ler este facto 
como ausência de controlo deste importante FRCV na 
população com outros fatores de risco, na unidade familiar 
onde decorreu a investigação. Isto é reforçado pelos 
dados que mostram que 54% dos utentes codificados 
com esta patologia apresentavam valores de pressão 
arterial sistólica superior a 140 mmHg. Contudo, mesmo 
na população hipertensa este fator de risco encontra-se 
mal controlado, tal como demonstrado por Silva e col 
(2019) e Polonia e col (2014), com uma prevalência de 
hipertensão arterial não controlada entre 56,6% e 57,4%.
(8,9)

Gráfico 1 – 1a - distribuição da prevalência de indivíduos sem (gráficos superiores) e com (gráficos inferiores) doença cerebrovascular 
por idade e género. 1b - distribuição dos valores de LDL nos indivíduos sem (gráficos superiores) e com (gráficos inferiores) doença 
cerebrovascular por género.
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Gráfico 2 – Gráfico de cardinalidade representando a distribuição de valores de pressão arterial sistólica por fatores de risco e combinações 
de fatores de risco cardiovascular (Nota: foram excluídas as combinações de FRCV com nº de casos < 25)

Relativamente à dislipidemia, a prevalência encontrada 
no nosso estudo (41,8%) é semelhante à de 38,4% no 
estudo VALSIM(12) e mais elevada que a de 33,05% no 
estudo PHYSA,(9) embora o cut of para o valor de LDL do 
estudo VALSIM fosse de 130 mg/dl, enquanto que nós 
nos baseámos na codificação deste problema e o estudo 
PHYSA na autoperceção do doente da existência deste 
problema.(9,12) Os valores de LDL não variaram com a 
distribuição de codificação de doença cerebrovascular, 
o que, tal como para a pressão arterial, poderá mostrar 
um baixo controlo deste FRCV em indivíduos com 
muito alto risco cardiovascular, dado já se encontrarem 
codificados com patologia vascular. A existência de 90% 
de indivíduos com doença cerebrovascular registada 
que apresentam valores de LDL superiores a 70 mg/dl, 
reforça essa ideia, o que poderá justificar a instituição de 
um ciclo de melhoria de qualidade científica na unidade 

de saúde estudada.
O facto da pressão arterial sistólica, na nossa amostra, ser 
superior na presença de dois ou mais FRCV, por um lado 
reflete a elevada associação entre o descontrolo de um 
fator de risco na presença de outros, e por outro reforça 
novamente a ideia da necessidade de melhoria do controlo 
dos FRCV na amostra em estudo. Encontra-se também em 
linha com o observado no estudo PRECISE,(8) onde em 
indivíduos hipertensos, quantos mais FRCV estivessem 
associados à HTA, menos indivíduos possuíam valores 
de pressão arterial dentro do alvo.(8) Pelo contrário, os 
valores de LDL aparentam ser superiores na presença de 
apenas um FRCV, ou na associação de dois fatores que 
não incluam diabetes e HTA. Estes últimos são alvo de 
consultas de vigilância regulares nos cuidados de saúde 
primários ao contrário dos restantes fatores de risco de 
forma isolada. Este achado pode significar uma atuação 
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clínica em linha com as recomendações internacionais de 
tratamento da dislipidemia, que indicam a necessidade 
de abordagem mais intensiva se risco cardiovascular 
elevado ou muito elevado, o que, excetuando a existência 
de casos individuais de valores muito elevados de um dos 
fatores de risco isolado, apenas é atingido na combinação 
de fatores de risco ou na existência de lesão de órgão 
alvo / evento vascular. Dessa forma, indivíduos com mais 
fatores de risco estariam melhor controlados em relação 
à dislipidemia, conforme observado na nossa amostra se 
excluirmos aqueles com doença cerebrovascular registada.
O modelo de regressão logística criado mostrou que a 
idade (p<0,00001), a HTA (p<0,001) e a dislipidemia 
(p<0,05) estão associados ao registo de doença 
cerebrovascular numa unidade de saúde familiar e são 
preditores positivos dessa codificação. A idade é o mais 
forte preditor, já que por cada ano de aumento da idade 
verifica-se um aumento de 4,9% na hipótese de ter 
doença cerebrovascular. Também o simples facto de um 
indivíduo ter HTA mais que duplica (odds ratio=2.4) a 
hipóteses de doença cerebrovascular e ter dislipidemia 
aumenta essa chance em 48%. Este modelo ao estimar a 
probabilidade de um dado indivíduo da unidade de saúde 
se encontrar codificado com doença cerebrovascular, 
poderá ser utilizado para comunicação de risco aos 
utentes, reforçando qual a probabilidade de ter um evento 
cerebrovascular num momento temporalmente mais 
próximo em relação a scores de risco tradicionais como 
o SCORE cardiovascular(13) e a calculadora de risco de 
Framingham para AVC,(14) que informam do risco a 10 
anos. A título de exemplo para um homem de 55 anos, 
não fumador, sem diabetes, hipertenso, sem dislipidemia 
e não obeso, a probabilidade de se encontrar codificado 
com doença cerebrovascular no momento da avaliação 
é de 2,95%, enquanto que o SCORE cardiovascular 
atribui um risco de evento vascular mortal a 10 anos 
de 1,4% se consideramos HTA de grau um (um por 
cento na calculadora de risco presente no SClínico) 
e a ferramenta de risco de Framingham determina um 
risco de 6,0% a 10 anos para AVC. Esta comunicação 
de risco, no momento presente, poderá motivar a adoção 
de comportamentos mais saudáveis ou maior adesão 
terapêutica por parte do indivíduo em risco.
As conclusões são limitadas à presente amostra 
não podendo ser generalizadas por ser um estudo 

exploratório, unicêntrico, observacional e sujeito à 
existência de codificação dos problemas pelos clínicos. 
O modelo de regressão logística criado excluiu algumas 
variáveis correspondentes a FRCV, incluindo apenas 
aquelas tradicionalmente consideradas mais relevantes 
para esse risco de forma a tornar o modelo clinicamente 
útil. Apesar desse facto o modelo é válido para a nossa 
amostra, conforme demonstrado.
O presente estudo desconsidera ainda o risco atribuível 
diretamente ao aumento dos valores registados de 
pressão arterial, considerando apenas se a pessoa 
apresenta o diagnóstico de HTA, o que subestima este 
importante fator de risco, que como se sabe duplica o 
risco cardiovascular por cada aumento de 10 ou de 20 
mmHg da pressão arterial diastólica e da sistólica, 
respetivamente.(15)

Conclusão
A realidade local de uma unidade de saúde parece ser 
congruente com a descrição epidemiológica nacional e 
internacional de FRCV na população frequentadora de 
cuidados de saúde primários. Os FRCV mais relevantes 
para doença cerebrovascular são congruentes com o 
amplamente demonstrado na literatura, com a idade, 
hipertensão e dislipidemia a constituírem-se como 
principais fatores. A utilização do modelo de estimação de 
probabilidade de codificação de doença cerebrovascular 
que utilizámos no presente estudo pode funcionar, a 
nível individual, como um reforço da necessidade de 
mudança de comportamentos, com vista a prevenir a sua 
ocorrência.
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