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Temos mantido uma linha editorial 
de divulgação de trabalhos originais da maior 
diversidade, propostos por autores de diferentes 
formações e realizados em instituições muito 
díspares, quer de investigação básica quer da 
clínica.  Alguns estudos apresentados têm sido de 
revisão bibliográfica com potencial repercussão 
na prática clínica. Assim são os quatro originais 
apresentados nesta revista. Aqui também têm 
sido apresentados, em alguns números, trabalhos 
levados aos Congressos da nossa Sociedade para 
a maior divulgação possível do que aí se tem 
passado. Neste sentido aqui apresentamos nesta 
edição da Revista quatro artigos originais que 
referimos de modo sucinto neste editorial.

Apresentado como primeiro autor pela 
Dr.ª Ana Ferreira do Instituto Politécnico de 
Castelo Branco, e colegas, temos a “Doença 
ateromatosa em indivíduos com dislipidemia 
avaliada por Triplex Scan Cervical”. Trata-se dum 
estudo restrospectivo em que “o principal objetivo 
do estudo é estudar a doença ateromatosa em 
indivíduos com dislipidemia através do Triplex 
Scan Cervical.” A amostra incluiu 569 indivíduos, 
que realizaram este exame no Hospital do 
Espírito Santo, em Évora. Apresentam-se os 
resultados obtidos nesta amostra e elabora-se 
sobre as relações com os outros factores de risco 
modificáveis e não modificáveis - dislipidemia, 
hipertensão, idade – sobressaindo a idade e a 
dislipidemia nesta amostra.

Do mesmo Instituto Politécnico, 
apresentado pela estudante de bacharelato em 
Fisiologia Clínica Joana Costa, vem o trabalho 

“Os efeitos agudos do consumo do tabaco na 
pressão arterial e frequência cardíaca em jovens 
adultos”. O estudo foi do tipo observacional, 
transversal e analítico tendo sido a amostra 
constituída por 28 jovens adultos, de ambos os 
sexos, entre os 18 e 30 anos e a base de análise 
sobre o exame de monitorização ambulatória da 
pressão arterial. No que se refere aos resultados 
terminam com a conclusão: “a nicotina 
presente no cigarro promove a libertação de 
neurotransmissores, norepinefrina e epinefrina, 
ativados pelo sistema nervoso simpático, sendo 
responsável pelo aumento da pressão arterial e da 
frequência cardíaca”. Sendo a amostra constituída 
por fumadores teria interesse em saber-se quanto 
tempo de abstinência tabágico houve antes da 
realização da prova.

A Dr.ª Inês Cunha, internista em formação 
no centro Hospitalar Tondela-Viseu, e com um 
extenso grupo de coautores, é a apresentadora 
dum estudo de “análise retrospetiva dos doentes 

EDI TORIAL

internados por AVC hemorrágico na Unidade de 
AVC” naquele Centro Hospitalar, ao longo de um 
ano, recorrendo aos registos clínicos. Procedem 
também em comparação dalguns aspectos os 
internados por AVC isquémico. Concluem que os 
valores tensionais nos primeiros foram superiores 
a estes e que apesar de estarem medicados muitos 
não estavam controlados. Curiosa a constatação 
neste universo de que “o diagnóstico prévio de 
HTA não apresentou impacto estatisticamente 
significativo na mortalidade dos doentes com 
AVC hemorrágico, pelo menos a curto prazo”. 
Vendo registos de várias unidades nacionais 
melhor podemos aferir da nossa realidade global.

De USF CelaSaúde em Coimbra a 
Dr.ª Rita Lourenço, et al, traz-nos uma revisão 
bibliográfica sobre “Diuréticos tiazídicos e cancro 
de pele – um risco real?”. Sempre importantes ao 
abrir perspectivas sobre vários aspectos para a 
nossa prática, concluem que o “risco é baixo, não 
devendo estes fármacos deixar de ser utilizados 
quando o seu benefício anti-hipertensivo é 
evidente e superior ao potencial risco”.

De maneira rápida e descomprometida 
aqui estão apresentados os trabalhos deste 
número da revista de que esperamos uma leitura 
proveitosa.

Relembramos que estamos já perto no 
Congresso da nossa Sociedade marcado para 
os dias 10 a 12 de Fevereiro de 2023: lá nos 
encontraremos.

Vítor Ramalhinho

Texto escrito de acordo com 
antiga Norma Ortográfica
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DOENÇA ATEROMATOSA EM INDIVÍDUOS COM DISLIPIDÉMIA 
AVALIADA POR TRIPLEX SCAN CERVICAL

ATHEROMATOUS DISEASE IN INDIVIDUALS WITH DYSLIPIDEMIA ASSESSED BY TRIPLEX 
CERVICAL SCAN

Ana Rafaela Ferreira1, Sónia Mateus2, Patrícia Coelho3, Francisco Rodrigues4, Joana Pires5
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Resumo
Introdução: As doenças cardiovasculares são um grande risco de mortalidade na população. O principal responsável por esta doença é a 
aterosclerose, que se deve a diferentes fatores de risco como a dislipidémia, a hipertensão arterial, a obesidade, a idade, o género, entre 
outros. Para diagnóstico e avaliação da aterosclerose existem exames como o Triplex Scan Cervical. O principal objetivo do estudo é 
estudar a doença ateromatosa em indivíduos com dislipidémia através do Triplex Scan Cervical.
Métodos: A amostra inclui 569 indivíduos, que realizaram Triplex Scan Cervical em 2019, no Hospital do Espírito Santo, em Évora.
Resultados:  A média de idades dos indivíduos foi 78 anos. Os fatores de risco cardiovascular mais prevalentes foram a hipertensão arterial 
e a dislipidémia. Na relação entre dislipidemia e aumento da gravidade do grau de estenose foi comprovada significância estatística entre 
o fator de risco dislipidémia com o eixo carotídeo direito. No que concerne à significância estatística entre os fatores de risco cardiovascular 
e a presença de aterosclerose com maior grau de gravidade, apenas foi comprovada correlação com o fator idade. 
Discussão: Na amostra em estudo grande parte dos indivíduos apresentam 
diversos fatores de risco cardiovascular, sendo que a maior prevalência foi registada na hipertensão arterial e na dislipidémia, pois são 
existentes em mais de metade da população da amostra.
Conclusão: Com o presente estudo é possível concluir que nesta amostra existe uma prevalência de diversos fatores de risco em indivíduos 
com valores de IIM acima da normalidade. O fator idade comprovou ser bastante influente na presença de aterosclerose. Dos indivíduos 
com dislipidémia mais de metade apresentam aterosclerose, na sua fase mais precoce. 

Abstract 
Introduction: Cardiovascular diseases are a high risk of mortality in the population and are inherent to several factors. The main 
responsible for this disease is atherosclerosis, is due to different risk factors such as dyslipidemia, hypertension, obesity, age, gender, among 
others. For diagnosis and evaluation of carotid atherosclerosis there are tests such as Triplex Cervical Scan. 
Methods: The sample consists of 569 individuals, who performed Triplex Cervical Scan in 2019, at the Laboratory of Cardiac and 
Neurovascular Ultrasound, located at the Hospital do Espírito Santo, in Évora.
Results: The sample included 569 individuals, with a mean age of 78 years. The most prevalent cardiovascular risk factors were HTA and 
dyslipidemia. In the relationship between dyslipidemia and increased severity of the degree of stenosis, statistical significance was proven 
between the risk factor dyslipidemia with the right carotid axis and the left vertebral artery. Of the individuals with dyslipidemia at the 
level of the left carotid axis, 25.8% had carotid atherosclerosis without hemodynamic repercussion. Regarding the statistical significance 
between cardiovascular risk factors and the presence of atherosclerosis with a higher degree of severity, only correlation with the age factor 
was proven.
Discussion: In the study sample, most individuals present several cardiovascular risk factors, and the highest prevalence was recorded in 
hypertension and dyslipidemia, since they exist in more than half of the sample population.
Conclusion: With the present study, it is possible to conclude that in this sample there is a prevalence of several risk factors in individuals 
with iim values above normal. The age factor that proved to be quite influential in the presence of atherosclerosis. Of the individuals with 
dyslipidemia more than half have atherosclerosis, at its earliest stage. 

Palavras-Chave:
Doenças 
cardiovasculares, 
fatores de risco, 
aterosclerose, 
Triplex Scan Cervical

Keywords: 
Cardiovascular 
Diseases,
risk factors, 
aterosclerosis, 
Triplex cervical scan
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Introdução
As doenças cardiovasculares (DCV) são uma das maiores 
causas de mortalidade e morbilidade na população 
a nível mundial(1). O aumento do risco de doenças 
cardiovasculares e das possíveis consequências devem 
se a fatores de risco modificáveis e os fatores de risco 
não modificáveis(2). Relativamente aos fatores de risco 
modificáveis estes podem ser a obesidade, dislipidémia, 
tabagismo, diabetes mellitus (DM), alcoolismo e 
hipertensão arterial (HTA), no conjunto dos fatores de 
risco não modificáveis estão o sexo, a idade, a história 
familiar e a raça(2)

.
Grande parte destes fatores de risco podem levar ao 
aparecimento de aterosclerose, sendo esta uma doença 
inflamatória crónica de origem multifatorial que ocorre 
de um processo de deposição de gordura e cálcio nas 
paredes arteriais o que dificulta a passagem do sangue (3,4). 
A aterosclerose tem por base vários fatores de risco sendo, 
um dos mais envolvidos no processo aterosclerótico a 
dislipidémia. Esta engloba as diferentes anormalidades 
relacionadas com os lípidos presentes no sangue e tem 
vindo a ser estudada por alguns autores, que comprovaram 
a sua elevada prevalência em Portugal e consequente 
contribuição para o aumento da mortalidade (5,6).

Dada a extrema importância da prevenção dos fatores 
de risco e de um diagnóstico precoce da aterosclerose 
é relevante conhecer os exames complementares 
disponíveis para detetar esta patologia, sendo um destes 
o Triplex Scan Cervical (TSC). Este exame permite 
avaliar a anatomia e estado hemodinâmico da circulação 
sanguínea extracraniana, especificamente das artérias 
carótidas e vertebrais (7). 
Com o TSC é possível caraterizar e classificar as placas 
ateromatosas consoante a sua localização, dimensão, 
ecogeneidade (isoecogénica, homoecogénica ou 
hiperecogénica), estrutura (heterogénica ou homogénica), 
contornos (regular ou irregular) e calcificação (8). É ainda 
importante avaliar a redução que uma placa pode provocar 
no lúmen arterial e relacionar a mesma com a tabela da 
North American Symptomatic Carotid Endarterectomy 
Trial (NASCET). Através desta tabela é exequível 
classificar o grau de estenose em quatro diferentes tipos, 
ligeiro, moderado, significativo e severo(5–8).
Existe também um outro parâmetro importante de ser 
avaliado, por ser um excelente marcador de risco para 

o acidente vascular cerebral sendo este o índice íntima-
média (IIM). O IIM é classificado em: normal quando 
inferior a 0.9mm, espessamento da parede da artéria 
(infiltração lipídica) quando se encontra entre 1 e 
1.3mm e traduz uma placa de ateroma quando é igual  
ou superior a 1,4mm(9,10).
Segundo dados da Direção Geral de Saúde em 2015 a 
taxa de mortalidade devido a acidente vascular cerebral 
(AVC) foi de 49,7% e a maioria destas mortes são numa 
idade igual ou superior a 70 anos, posto isto é cada vez 
mais importante a prevenção dos fatores de risco e a 
regularidade de fazer exame de diagnóstico(11).
O principal objetivo do estudo é estudar a doença 
ateromatosa em indivíduos com dislipidémia através do 
Triplex Scan Cervical.

Materiais e Métodos
Amostra
Foi realizado um estudo do tipo analítico observacional 
transversal, sendo a amostra de natureza não probabilística, 
por conveniência que inclui 569 indivíduos do género 
masculino e feminino, que realizaram TSC. A base de 
dados engloba os doentes que realizaram o exame de 
TSC, entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2019, no 
Laboratório de Ultrassonografia. Inicialmente a amostra 
englobava 1555 indivíduos, ao aplicar os critérios de 
exclusão de indivíduos com idade inferior a 65 anos, 
indivíduos com diabetes mellitus e indivíduos fumadores, 
foram rejeitados do estudo 986 indivíduos. Totalizando 
uma amostra final de 569 indivíduos caucasianos.

Protocolo
Para realização deste exame foram cumpridos protocolos 
para uniformização dos resultados e foi utilizado 
ecocardiógrafo da marca Philips modelo IE33 e HD11xe 
e uma sonda linear 5-12 MHz. O doente encontrava-se 
em decúbito dorsal fazendo uma pequena hiperextensão 
e viragem do pescoço para o lado oposto à colocação da 
sonda. Através do exame era possível fazer a avaliação 
anatómica e hemodinâmica das artérias carótidas, 
subclávias e vertebrais, bilateralmente. No que respeita 
à sequência de avaliação das artérias, normalmente, era 
iniciada pelo estudo da artéria carótida comum, seguida 
da artéria carótida interna, da artéria carótida externa, 
da artéria subclávia e da artéria vertebral. Para avaliar 
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as artérias vertebrais era necessário o doente colocar 
a cabeça ligeiramente na vertical para a sonda ser 
colocada paralelamente, em relação as artérias subclávias, 
normalmente, eram avaliadas com a sonda na horizontal 
junto à subclávia. 

Análise Estatística
A análise estatística dos dados recolhidos foi feita 
através do software SPSS® versão 20.0 para Windows®. 
A análise das variáveis qualitativas foi com recurso 
a frequência absolutas (n) e relativas (%). No que 
concerne à distribuição da normalidade das variáveis 
esta foi avaliada pelo teste de Kolmogorov Smirnov. Para 
averiguar as hipóteses propostas realizaram-se testes não 
paramétricos de qui-quadrado. Nos testes realizados 
foi utilizado um intervalo de confiança de 95% e uma 
significância estatística de p< 0,05.

Resultados 
A amostra do estudo englobou 569 indivíduos, sendo que 

a média das idades foi de 78 anos, sendo a idade mínima 
de 65 anos e a idade máxima de 98 anos. O género 
masculino prevalece sob o género feminino, totalizando 
52,9% e 47,1% respetivamente. Segundo análise 
descritiva (gráfico 1) verifica-se que na amostra em estudo 
(n=569), relativamente aos fatores de risco cardiovascular 
o mais prevalente é a HTA (n=439) totalizando 42%, 
sendo seguida pela dislipidémia (n=278) com 27% de 
prevalência. Por último estão os antecedentes pessoais 
de EAM (n=38) e outra cardiomiopatia embólica (n=21) 
com frequências muito aproximadas, respetivamente 4% 
e 2%.
Para estudar a veracidade da relação entre dislipidémia 
e aumento da gravidade do grau de estenose foram 
realizados testes, onde se comprovou significância 
estatística entre o fator de risco dislipidémia e o eixo 
carotídeo direito (p=0,049) e o fator dislipidémia e a 
artéria vertebral esquerda (p=0,038). Segundo a tabela 1, 
48,9% (n=278) dos indivíduos apresentam dislipidémia 
ao nível do eixo carotídeo esquerdo e desse apresentam 
aterosclerose carotídea sem repercussão hemodinâmica, 

Gráfico 1 - Prevalência dos fatores de risco nos indivíduos do estudo (n=569)



NOVEMBRO/DEZEMBRO 2022 11

N E EL EM EG O ACSRH TE TASRH
P - 

value 

Eixo 

carotídeo 

esquerdo

47 (8,3%)
2

(0,4%)

14

(2,5%)

16

(2,8%)

12

(2,1%)
4

(0,7%)

147

(25,8%)

4

(0,7%)

15

(2,6%)
0,256

Eixo 

carotídeo 

direito

39

(6,9%)

3

(0,5%)

9

(1,6%)

16

(2,8%)

7

(1,2%)

16

(2,8%)

159

(27,9%)

2

(0,4%)

16

(2,8%)
0,049

ASE

67

(11,8%) 0 0
1

(0,2%)

1

(0,2%)
0 0 0 0 0,448

ASD

67

(11,8%) 0 0
1

(0,2%)
0

2

(0,4%)
0 0 0 0,318

AVE

261

(46%) 0 0 0
1

(0,2%)

1

(0,2%)
0 0 0 0,038

AVD
254

(44,7
0

2

(0,4%)
0 0

4

(0,7%)
0 0 0 0,235

Tabela 1 - Avaliação por TSC em indivíduos com dislipidemia (n=569)

numa percentagem de 25,8% (n=147). No que concerne 
à avaliação das restantes artérias estas encontram-se 
maioritariamente dentro da normalidade.
Relativamente à correlação entre as idades dos doentes 
e as artérias estudadas com o TSC, é visível através da 
tabela 3 que a faixa etária entre 75 e 85 anos apresenta 
ateromatose carotídea num maior número de indivíduos 
tanto no eixo carotídeo esquerdo (n=151) como no 
eixo carotídeo direito (n=171), o que é compatível com 
a significância estatística comprovada por p=0,002 e 
p=0,030, respetivamente. É ainda importante realçar que 
dos indivíduos em estudo 19% (n=108) e 15,5% (n=88) 
tinham eixos carotídeos com características dentro da 
normalidade.
No que concerne à significância estatística entre os fatores 
de risco cardiovascular e a presença de aterosclerose 
com maior grau de gravidade, apenas foi comprovada 
correlação com o fator idade (p=0,005). Todavia através 

de análise descritiva (tabela 3) existem outros fatores 
de risco que influenciam um IIM acima dos valores de 
normalidade, nomeadamente, a HTA que está presente 
em 77,2% (n=439) e que desse conjunto 43,8% (n=249) 
manifestam espessamento da íntima-média, ou seja, têm 
valores de IIM superiores á normalidade. Em relação ao 
sexo, o masculino representa 52,9% (n=301), sendo que 
30,6% (n=174) dos mesmos têm espessamento da íntima-
média. Relativamente ao sexo feminino este traduz uma 
percentagem de 47,1% (n=268) dos indivíduos, sendo 
que destes 25,8% (n=147) têm espessamento da íntima-
média. Outro fator de risco que mesmo não apresentando 
significância estatística (p=0,749) está presente em alguns 
indivíduos é a FA (n=109, 19,2%) sendo que 10,5% 
(n=60) apresentam espessamento íntima-média o que 
traduz um IIM aumentado. Relativamente aos fatores de 
risco relacionados com os antecedentes pessoais de AVC 
e de EAM, embora sem significância estatística, 15,5% 
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N E EL EM EG O ACSRH TE TASRH P – value 

Eixo carotídeo 

esquerdo
Entre 65 e 75 

anos 

54

(9,5%)

3

(0,5%)

11

(1,9%)

9

(1,6%)

8

(1,4%)

7

(1,2%)

91

(16%)

1

(0,2%)

14

(2,5%)

0,002

Entre 75 e 85 

anos 

48

(8,5%)

1

(0,2%)

9

(1,6%)

18

(3,2%)

8

(1,4%)

3

(0,5%)

151

(26,5%)

5

(0,9%)

13

(2,3%)
Superior a 85 

anos 

6

(1,1%) 0
2

(0,4%)

9

(1,6%)

1

(0,2%)
0

61

(10,7%)
0

9

(1,6%)

Eixo carotídeo 

direito

Entre 65 e 75 

anos 

46

(8,1%)

2

(0,4%)

8

(1,4%)

6

(1,1%)

7

(1,2%)

9

(1,6%)

109

(19,2%)

2

(0,4%)

10

(1,8%)

0,030

Entre 75 e 85 

anos 

36

(6,3%)

1

(0,2%)

7

(1,2%)

13

(2,3%)

6

(1,1%)

9

(1,6%)

171

(30,1%)

1

(0,2%)

12

(2,1%)

Superior a 85 

anos 

6

(1,1%)

1

(0,2%) 0

8

(1,4%)

1

(0,2%)

2

(0,4%)

68

(12%) 0

4

(0,7%)

Tabela 2 - Comparação das faixas etárias com a avaliação por TSC (n=569)

Normal
Espessamento 

íntima-média
P - value 

Hipertensão arterial
190 

(33,4%)

249 

(43,8%)
0,787

Sexo masculino
127

(22,3%)

174

(30,6%)
0,478

Sexo feminino
121

(21,3%)

147

(25,8%)
0,478

Fibrilhação arterial
49

(8,6%)

60

(10,5%)
0,749

Antecedentes pessoais de AVC
68 

(12%)

88

(15,5%)
0,999

Antecedentes pessoais de EAM 19

(3,3%)

19

(3,3%)
0,409

Dislipidemia
130

(22,8%)

148

(26%)
0,135

Tabela 3 - Correlação entre os fatores de risco cardiovascular e o aumento do Índice Íntima-Média
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(n=88) dos indivíduos com antecedentes pessoais de 
AVC apresentam ter espessamento íntima-média. Sobre 
os resultados obtidos entre a relação dos indivíduos 
com dislipidémia apresentarem medições de IIM acima 
dos valores da normalidade não existiu evidência de 
significância estatística (p=0,135) no entanto, é visível 
que num total de 278 indivíduos (48,9%) que manifestam 
ter dislipidémia, 26% (n=148) revelam valores de IIM 
acima da normalidade.

Discussão
Grande parte destes fatores de risco podem levar ao 
aparecimento de aterosclerose nos vasos sendo esta a 
maior contribuição para o desenvolvimento de DCV(2,11). 
A aterosclerose é uma doença inflamatória crónica de 
origem multifatorial  que decorre de um processo de 
deposição de gordura e cálcio nas paredes arteriais, o 
que dificulta a passagem do sangue(3,4) . Como referido 
a presença de fatores de risco afeta bastante a formação 
de aterosclerose, na amostra em estudo grande parte 
dos indivíduos apresentam diversos fatores de risco 
cardiovasculares, sendo que a maior prevalência foi 
registada na HTA e na dislipidemia, existindo em mais de 
metade da população da amostra, isto corrobora o estudo 
de Hurtubise et. al pois defende que tanto a dislipidemia 
como  HTA são importantes fatores de risco que 
contribuem para o desenvolvimento da aterosclerose(12).
Segundo os resultados obtidos em relação aos indivíduos 
com dislipidemia terem maior gravidade do grau de 
estenose apesar de não existir significância estatística 
é visível que mais de metade dos indivíduos com 
dislipidemia manifestam a presença de ateromatose nos 
eixos carotídeos bilateralmente, o que vai ao encontro do 
estudo de Freitas et al. onde está descrito que a presença 
de aterosclerose nas artérias carótidas tem uma grande 
influencia na lesão das mesmas(9).
É possível constatar que o fator idade é também bastante 
influente no desenvolvimento de aterosclerose pois 
mais de metade dos indivíduos da amostra, sendo esta 
com indivíduos com idade superior ou igual a 65 anos, 
apresentam ateromatose em ambos os eixos carotídeos, 
contudo a existência da mesma ainda não demonstra ter 
repercussão hemodinâmica na maioria dos indivíduos, 
isto corrobora o facto de a aterosclerose ser uma patologia 
crónica e de lenta evolução que agrava com o aumento 

da idade(9).  A relação entre a idade e presença de placas 
comprova o que foi referido anteriormente, visto que a 
média de idades dos indivíduos em estudo foi de 78 anos. 
No que concerne à relação entre o IIM dos indivíduos da 
amostra do estudo e os fatores de risco cardiovasculares 
não mostrou existir significância estatística entre os 
mesmos, exceto com o fator já referido anteriormente, 
a idade. Contudo, mesmo não existindo significância 
comprovada pelos testes é notório que a HTA é bastante 
prevalente nos indivíduos em estudo e que a mesma está 
presente em indivíduos com um IIM acima dos valores 
da normalidade, o mesmo acontece com o fator de risco 
sexo, sendo que neste existe uma pequena diferença 
entre o sexo masculino e o feminino, podendo dever-se à 
existência de mais indivíduos homens.
Relativamente à presença dos valores de IIM superiores 
aos valores de normalidade em indivíduos com 
dislipidemia apesar de não existir significância estatística 
é visível que 148 dos indivíduos com dislipidemia 
apresentam um espessamento íntima-média, o que vai ao 
encontro de conclusões retiradas por diferentes autores 
que têm estudado a relação entre este fator de risco e 
valores de IIM acima da normalidade(13,14).

Conclusão  
É possível concluir que nesta amostra existe uma 
prevalência de diversos fatores de risco em indivíduos 
com valores de IIM acima da normalidade. De realçar o 
fator idade que comprovou ter relação com a presença de 
aterosclerose e consequente aumento de probabilidade 
de desenvolver doenças cardiovasculares. 
Quando presente o fator de risco dislipidémia é frequente 
verificar aumento do IIM.
O presente estudo apresenta como limitação não 
ter sido possível caraterizar as placas ateromatosas 
consoante as suas características, nomeadamente 
textura, ecogeneidade, presença de cálcio e contornos, 
e consequentemente o risco embólico devido à falta de 
dados que não puderam ser recolhidos em consequência 
da pandemia COVID-19.  
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COVERAM®

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS COMPATÍVEIS COM O RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO
Nome do medicamento*: Coveram® 5 mg/5 mg; Coveram® 5 mg/10 mg; Coveram® 10 mg/5 mg; Coveram® 10 mg/10 mg. Composição qualitativa e quantitativa*: Coveram® 5 mg/5 mg contém 5 mg de perindopril arginina (per) e 5 mg de besilato de amlodipina (amlo). 
Coveram® 5 mg/10 mg contém 5 mg per/10 mg amlo. Coveram® 10 mg/5 mg contém 10 mg per/5 mg de amlo. Coveram® 10 mg/10 mg contém 10 mg per/10 mg amlo. Excipiente: contém lactose monohidratada. Forma farmacêutica*: Comprimido. Indicações terapêuticas*: 
Coveram® está indicado como terapêutica de substituição para o tratamento da hipertensão arterial essencial e/ou doença coronária arterial estável, em doentes já controlados com perindopril e amlodipina administrados em simultâneo e com o mesmo nível de dosagem. 

Posologia e modo de administração*: Via oral. Um comprimido por dia, numa única toma, de preferência de manhã e antes duma 
refeição. A associação �xa não é adequada para terapêutica inicial. Se for necessário alterar a posologia, a dose de Coveram® pode ser 
modi�cada ou pode ser considerada a titulação individual com os componentes isolados. Compromisso renal e idosos: monitorização 
frequente da creatinina e potássio; Clcr < 60ml/min: não recomendado. Compromisso hepático: para encontrar a dose inicial e de 
manutenção ideal, os doentes devem ser titulados individualmente utilizando os componentes isolados de amlodipina e perindopril. 
População pediátrica: não deve ser utilizado em crianças e adolescentes. Contraindicações*: Hipersensibilidade às substâncias ativas, 
a qualquer outro IECA, a derivados das dihidropiridinas ou a qualquer um dos excipientes; Antecedentes de angioedema associado a uma 
terapêutica prévia com IECAs; Angioedema hereditário ou idiopático; Segundo e terceiro trimestres da gravidez; Utilização concomitante 
com medicamentos contendo aliscireno em doentes com diabetes mellitus ou compromisso renal (TFG < 60 ml/min/1,73 m2); 
Hipotensão grave; Choque, incluindo choque cardiogénico; Obstrução no �uxo de saída do ventrículo esquerdo (ex: grau elevado de 
estenose aórtica); Insu�ciência cardíaca hemodinamicamente instável após enfarte agudo do miocárdio; Utilização concomitante com 
sacubitril/valsartan. Coveram® não deve ser iniciado até 36 horas após a última dose de sacubitril/valsartan; Tratamentos extracorporais 
nos quais o sangue entra em contato com superfícies polarizadas negativamente; Estenose bilateral signi�cativa da artéria renal ou 
estenose da artéria para o único rim funcional. Advertências e precauções especiais de utilização*: Advertências especiais: 
Hipersensibilidade/Angioedema/Angioedema intestinal: o tratamento deve ser imediatamente interrompido e iniciada monitorização 
adequada até ao completo desaparecimento dos sintomas. O angioedema associado a edema da laringe pode ser fatal. Combinação com 
sacubitril/valsartan (contraindicada devido ao aumento do risco de angioedema). Sacubitril/valsartan não deve ser iniciado até 36 horas 
após a última dose da terapêutica com perindopril. A terapêutica com perindopril não deve ser iniciada até 36 horas após a última dose 
de sacubitril/valsartan. A utilização concomitante de IECAs com inibidores da NEP (ex: racecadotril), inibidores mTOR (ex: sirolímus, 
everolímus, temsirolímus) e gliptinas (ex: linagliptina, saxagliptina, sitagliptina, vildagliptina) pode levar a um aumento do risco de 
angioedema (ex: inchaço das vias respiratórias ou da língua, com ou sem compromisso respiratório). Recomenda-se precaução ao iniciar 
racecadotril, inibidores mTOR (ex: sirolímus, everolímus, temsirolímus) e gliptinas (ex: linagliptina, saxagliptina, sitagliptina, vildagliptina) 
num doente que já esteja a tomar um IECA. Reações ana�láticas durante a aférese de lipoproteínas de baixa densidade (LDL): em raras 
ocasiões, os doentes sofreram reações ana�láticas com risco de vida, reações evitadas com a interrupção temporária do tratamento 
antes dos exames. Reações ana�láticas durante a dessensibilização: evitadas com a interrupção temporária do tratamento antes dos 
exames. Estas reações reapareceram após toma inadvertida. Neutropenia/agranulocitose/trombocitopenia/anemia: extrema precaução 
em doentes com doença vascular colagénica, terapêutica imunossupressora, em tratamento com alopurinol ou procainamida, sendo 
aconselhável monitorizar periodicamente os níveis de glóbulos brancos. Hipertensão renovascular: Existe um risco aumentado de 
hipotensão e insu�ciência renal, em doentes com estenose bilateral da artéria renal ou estenose da artéria para o único rim funcional. O 
tratamento com diuréticos pode ser um fator contribuidor. Pode ocorrer perda da função renal (alterações menores na creatinina sérica), 
mesmo em doentes com estenose unilateral da artéria renal. Duplo bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA): 
utilização concomitante de IECAs, ARAs II ou aliscireno aumenta o risco de hipotensão, hipercaliemia e redução da função renal (incluindo 
insu�ciência renal aguda). O duplo bloqueio de SRAA não é, portanto, recomendado. Os IECA e ARAs II não devem ser associados em 
doentes com nefropatia diabética. Aldosteronismo primário: não recomendado em doentes com hiperaldosteronismo primário (não 
respondem a anti-hipertensores que atuam através da inibição do sistema renina-angiotensina). Gravidez: Quando é diagnosticada a 
gravidez, o tratamento com Coveram® deve ser imediatamente interrompido e, se apropriado, deverá ser iniciada terapêutica alternativa. 
Precauções de utilização: Hipotensão: nos doentes com risco elevado de hipotensão sintomática (depleção de volume ou com 
hipertensão renina-dependente grave) ou com doença cardíaca isquémica ou doença cerebrovascular, a pressão arterial, função renal e 
potássio sérico devem ser rigorosamente monitorizados durante o tratamento. Uma resposta hipotensiva transitória não é uma 
contraindicação para doses adicionais, desde que a pressão arterial tenha aumentado após a expansão do volume. Estenose da válvula 
aórtica e mitral/cardiomiopatia hipertró�ca: utilizar com precaução. Doentes com insu�ciência cardíaca: utilizar com precaução. Função 
renal comprometida: monitorizar o potássio e a creatinina; recomenda-se a titulação individual dos monocomponentes, se Clcr <60 
ml/min. Em doentes com estenose da artéria renal, a ureia e creatinina séricas podem aumentar. Em caso de hipertensão renovascular 
existe um risco aumentado de hipotensão grave e insu�ciência renal. Insu�ciência renal: A amlodipina não é dialisável. Insu�ciência 
hepática: em casos raros, os IECA têm sido associados a uma síndrome que começa com icterícia colestática e progride para necrose 
hepática fulminante e (por vezes) morte: parar o tratamento no caso de icterícia ou aumentos signi�cativos de enzimas hepáticas. Função 
hepática comprometida: titulação gradual da dose e monitorização cuidadosa no caso de insu�ciência hepática grave. Indivíduos de raça 
negra: o perindopril pode ser menos e�caz e causar uma taxa mais elevada de angioedema do que em doentes de raça não negra. Tosse 
não produtiva: desaparece com a descontinuação do tratamento. Cirurgia/Anestesia: interromper o tratamento um dia antes da cirurgia. 
Hipercaliemia: monitorizar frequentemente o potássio sérico no caso de insu�ciência renal, agravamento da função renal, idade (>70 
anos), diabetes mellitus, desidratação, descompensação cardíaca aguda, acidose metabólica e utilização concomitante de diuréticos 
poupadores de potássio, suplementos ou substitutos do sal que contêm potássio e, especialmente, antagonistas da aldosterona ou 
bloqueadores dos recetores da angiotensina. Doentes diabéticos: monitorizar a glicemia durante o primeiro mês. Crise hipertensiva: A 
segurança e e�cácia não foram estabelecidas. Doentes idosos: aumentar a dose com precaução. Doentes com intolerância à 
galactose/malabsorção de glucose-galactose/de�ciência total de lactase: não devem tomar este medicamento. Interacções 
medicamentosas e outras formas de interacção*: Utilização concomitante contraindicada: aliscireno em doentes diabéticos ou com 
compromisso renal, tratamentos extracorporais que levem ao contato do sangue com superfícies polarizadas negativamente, 
sacubitril/valsartan. Utilização concomitante não recomendada: aliscireno (em outros doentes), bloqueadores dos recetores da 
angiotensina, estramustina, diuréticos poupadores de potássio (triamtereno, amilorida), sais de potássio, lítio, dantroleno (intravenoso), 
toranja ou sumo de toranja. Utilização concomitante que requer cuidados especiais: antidiabéticos (insulina, agentes hipoglicemiantes 
orais), diuréticos não poupadores de potássio, diuréticos poupadores de potássio (eplerenona, espironolactona), racecadotril, inibidores 
mTOR (sirolímus, everolímus, temsirolímus), gliptinas (ex: linagliptina, saxagliptina, sitagliptina, vildagliptina), AINEs (incluindo ácido 
acetilsalicílico ≥ 3 g/dia), indutores CYP3A4, inibidores CYP3A4, baclofeno. Utilização concomitante que requer alguns cuidados: 
simpaticomiméticos, ouro, tacrolímus, ciclosporina, sinvastatina, anti-hipertensores e vasodilatadores, corticosteroides, tetracosactido, 
alfa-bloqueadores (prazosina, alfuzosina, doxazosina, tamsulosina, terazosina), amifostina, antidepressivos tricíclicos, antipsicóticos, 
anestésicos, outros produtos medicinais com propriedades anti-hipertensivas. Medicamentos indutores de hipercaliemia: aliscireno, 
substitutos do sal que contêm potássio, diuréticos poupadores de potássio, IECAs, antagonistas dos recetores da angiotensina II, AINEs, 
heparinas, medicamentos imunossupressores como a ciclosporina ou tacrolímus, trimetoprim e cotrimoxazol 
(trimetoprim/sulfametoxazol). Gravidez e amamentação*: Não recomendado durante o primeiro trimestre de gravidez e na 
amamentação. Contraindicado durante o segundo e terceiro trimestres de gravidez. Fertilidade*: Alterações bioquímicas reversíveis de 
espermatozoides em alguns doentes tratados com bloqueadores dos canais de cálcio. Capacidade de conduzir e utilizar máquinas*: 
Pode estar comprometida em caso de tonturas, cefaleias, fadiga ou náuseas. Efeitos indesejáveis*: Muito frequentes: edema. 
Frequentes: sonolência, tonturas, cefaleia, disgeusia, parestesia, compromisso visual, diplopia, zumbidos, vertigens, palpitações, 
afrontamento, hipotensão, dispneia, tosse, dor abdominal, náusea, vómito, dispepsia, alteração dos hábitos intestinais, diarreia, 
obstipação, prurido, erupção cutânea, exantema, tumefação articular (tornozelos), espasmos musculares, fadiga, astenia. Pouco 
frequentes: rinite, eosino�lia, hipersensibilidade, hipoglicemia, hipercaliemia, hiponatremia, insónia, alterações do humor (incluindo 
ansiedade), depressão, perturbações do sono, tremor, hipoestasia, síncope, taquicardia, arritmia (incluindo bradicardia, taquicardia 
ventricular e �brilhação auricular), vasculite, broncospasmo, boca seca, angioedema da face, das extremidades, dos lábios, das 
mucosas, da língua, da glote e/ou da laringe, alopecia, púrpura, descoloração da pele, hiperidrose, urticária, reações de 
fotossensibilidade, pen�goide, artralgia, mialgia, dorsalgia, alterações da micção, nictúria, poliúria, insu�ciência renal, disfunção eréctil, 
ginecomastia, edema periférico, dor no peito, dor, mal-estar geral, pirexia, aumento de peso, diminuição de peso, ureia no sangue 
aumentada, creatininemia aumentada, quedas. Raros: síndrome de secreção inapropriada de hormona antidiurética (SIADH), estado 
confusional, agravamento da psoríase, insu�ciência renal aguda, anúria/oligúria, bilirrubinemia aumentada, enzimas hepáticas 
aumentadas. Muito raros: leucopenia/neutropenia, agranulocitose ou pancitopenia, trombocitopenia, enzima especí�ca da anemia 
hemolítica em doentes com de�ciência congénita em G-6PDH, hiperglicemia, hipertonia, neuropatia periférica, AVC e enfarte do 
miocárdio, possivelmente secundários à excessiva hipotensão em doentes de elevado risco, angina de peito, pneumonia eosinofílica, 
hiperplasia gengival, pancreatite, gastrite, hepatite, icterícia, hepatite citolítica ou colestática, aumento das enzimas hepáticas, edema 
de Quincke, eritema multiforme, Síndrome de Stevens-Johnson, dermatite esfoliativa, diminuição da hemoglobina e hematócrito. 
Frequência desconhecida: afeção extrapiramidal (síndrome extrapiramidal); necrólise epidérmica tóxica e fenómeno de Raynaud. 
Sobredosagem*. Propriedades*: O perindopril é um inibidor da enzima que converte a angiotensina I em angiotensina II (Enzima de 
Conversão da Angiotensina - ECA). A amlodipina é um inibidor do �uxo de iões de cálcio do grupo das dihidropiridinas (bloqueador dos 
canais lentos de cálcio ou antagonista do ião de cálcio) e inibe o in�uxo transmembranar dos iões de cálcio para musculatura cardíaca 
e lisa vascular. Apresentações*: Embalagens de 30 comprimidos de Coveram® 5 mg/5 mg, 5 mg/10 mg, 10 mg/5 mg e 10 mg/10 mg. 
Titular da AIM: Les Laboratoires Servier, 50, rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, França. www.servier.com Para mais informações 
deverá contactar o representante do titular da AIM: Servier Portugal, Lda. Av. António Augusto de Aguiar, 128, 1069-133 Lisboa – tel: 
213122000. Regime de comparticipação: Comparticipado pelo escalão B: RG=69%; RE=84%. Coveram® é um MSRM. RCM aprovado 
em 07.2022. IECRCM 22.08.2022.

PRETERAX® 

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS COMPATÍVEIS COM O RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO
Nome do Medicamento: Preterax® 2,5 mg/0,625 mg; Preterax® 5 mg/1,25 mg; Preterax® 10 mg/2,5 mg. Composição qualitativa e 
quantitativa: Cada comprimido contém: Preterax® 2,5 mg/0,625 mg: 1,6975 mg de perindopril correspondente a 2,5mg de perindopril 
arginina e 0,625 mg de indapamida; Preterax® 5 mg/1,25 mg: 3,395 mg de perindopril correspondente a 5 mg de perindopril arginina e 
1,25mg de indapamida; Preterax® 10 mg/2,5 mg: 6,79 mg de perindopril correspondente a 10 mg de perindopril arginina e 2,5mg de 
indapamida. Contém lactose como excipiente. Forma farmacêutica: Comprimidos revestidos por película. Indicações terapêuticas: 
Preterax® 2,5 mg/0,625 mg: Hipertensão arterial em adultos. Preterax® 5 mg/1,25 mg: Hipertensão arterial essencial, em doentes 
adultos cuja pressão arterial não é adequadamente controlada só com perindopril. Preterax® 10 mg/2,5 mg: Terapêutica de substituição 
no tratamento da hipertensão essencial, em doentes adultos já controlados com perindopril e indapamida administrados 
simultaneamente e nas mesmas doses. Posologia e modo de administração*: Uso oral. Um comprimido por dia numa única toma, de 
preferência de manhã e antes da refeição. Doentes idosos: Preterax® 2,5 mg/0,625 mg: um comprimido por dia. Preterax® 5 mg/1,25 
mg: deve ser iniciado após avaliação da resposta da pressão arterial e da função renal. Preterax® 10 mg/2,5 mg: a creatinina plasmática 
deverá ser ajustada em relação à idade, peso e género. Os doentes idosos podem ser tratados se a função renal for normal e após 
avaliação da resposta da pressão sanguínea. Doentes com compromisso renal: Monitorização frequente dos valores da creatinina e do 
potássio. Depuração da creatinina (ClCr) ≥60 mL/min: não é necessário modi�car a dose. ClCr entre 30-60 mL/min (compromisso renal 
moderado): com Preterax® 2,5 mg/0,625 mg a dose máxima deve ser um comprimido por dia; com Preterax® 5 mg/1,25 mg 
recomenda-se iniciar o tratamento com a dosagem adequada da associação livre; com Preterax® 10 mg/2,5mg o tratamento está 
contraindicado. ClCr <30 mL/min (compromisso renal grave): o tratamento com Preterax®, em todas as dosagens, está contraindicado. 
Doentes com compromisso hepático: Em caso de compromisso hepático grave o tratamento está contraindicado. Nos doentes com 
compromisso hepático moderado não é necessário modi�car a dose. População pediátrica: Nenhuma das dosagens de Preterax® deve 
ser utilizada em crianças e adolescentes. Contraindicações*: Hipersensibilidade às substâncias ativas, a qualquer outro IECA, a 
qualquer outra sulfonamida e/ou a qualquer um dos excipientes; História de angioedema (edema de Quincke) associado a terapêutica 
prévia com IECA; Angioedema hereditário/idiopático; Segundo e terceiro trimestres da gravidez e aleitamento; Utilização concomitante 
de Preterax® com medicamentos contendo aliscireno em doentes com diabetes mellitus ou compromisso renal (TFG <60 ml/min/1,73 
m2); Utilização concomitante com sacubitril/valsartan. Preterax® não deve ser iniciado até 36 horas após a última dose de 
sacubitril/valsartan;  Tratamentos extracorporais nos quais o sangue entra em contato com superfícies eletrizadas negativamente; 

Estenose bilateral signi�cativa das artérias renais ou estenose da artéria para o único rim funcional; Compromisso renal grave (ClCr <30 
mL/min) para Preterax® 2,5mg/0,625mg e 5mg/1,25mg; Compromisso renal moderado a grave (ClCr <60 mL/min) para Preterax® 
10/2,5mg; Encefalopatia hepática; Compromisso hepático grave; Hipocaliemia; Preterax® não deve ser utilizado em doentes dialisados e 
em doentes com insu�ciência cardíaca descompensada não tratada, devido à insu�ciente experiência terapêutica nestes doentes. 
Advertências e precauções especiais de utilização*: Advertências especiais: Lítio: não recomendado. Diuréticos poupadores de 
potássio, suplementos de potássio e sais contendo potássio, Duplo bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) através 
da utilização concomitante de IECAs, ARAs ou aliscireno: não recomendado devido ao risco de hipotensão, hipercaliemia e diminuição da 
função renal (incluindo insu�ciência renal aguda). Doentes com nefropatia diabética tratados com ARAs II: não deve ser utilizado. 
Neutropenia/agranulocitose/trombocitopenia/anemia: utilizar com extrema precaução em doentes com doença colagenovascular, em terapia com 
agentes imunossupressores, tratados com alopurinol ou procainamida, recomendando-se monitorização periódica do número de glóbulos 
brancos. Hipertensão renovascular: existe um risco aumentado de hipotensão e insu�ciência renal, em doentes com estenose bilateral 
das artérias renais ou estenose da artéria para o único rim funcional. O tratamento com diuréticos pode ser um fator contributivo. Pode 
ocorrer perda da função renal (alterações menores na creatinina sérica), mesmo em doentes com estenose unilateral da artéria renal. 
Hipersensibilidade/Angioedema, angioedema intestinal: interromper imediatamente o tratamento e monitorizar até completa resolução 
dos sintomas. O angioedema associado a edema da laringe pode ser fatal. Combinação com sacubitril/valsartan: contraindicada devido 
ao aumento do risco de angioedema. Sacubitril/valsartan não deve ser iniciado até 36 horas após a última dose de perindopril. O 
tratamento com perindopril não deve ser iniciado até 36 horas após a última dose de sacubitril/valsartan. A utilização concomitante de 
IECAs com inibidores da NEP (ex.: racecadotril), inibidores mTOR (ex: sirolímus, everolímus, temsirolímus) e gliptinas (ex: linagliptina, 
saxagliptina, sitagliptina, vildagliptina) pode levar a um aumento do risco de angioedema (ex: inchaço das vias respiratórias ou da língua, 
com ou sem compromisso respiratório). Recomenda-se precaução ao iniciar racecadotril, inibidores mTOR (ex: sirolímus, everolímus, 
temsirolímus) e gliptinas (ex: linagliptina, saxagliptina, sitagliptina, vildagliptina) num doente que já esteja a tomar um IECA. Utilização 
concomitante de inibidores mTOR (p.ex.: sirolímus, everolímus, temsirolímus): os doentes podem ter risco acrescido de angioedema 
(p.ex.: inchaço das vias respiratórias ou língua, com ou sem compromisso respiratório). Reações ana�láticas durante a dessensibilização: 
foram noti�cados casos isolados de doentes com reações ana�láticas, com risco de vida, ao receberem IECAs durante tratamentos de 
dessensibilização. Os IECAs devem ser utilizados com precaução em doentes alérgicos tratados com dessensibilização e devem ser 
evitados nos doentes submetidos a imunoterapia com veneno de himenópteros (abelhas, vespas). Estas reações podem ser evitadas com 
a interrupção temporária do IECA pelo menos 24 horas antes do tratamento de dessensibilização. Reações ana�láticas durante aférese 
de LDL com sulfato de dextrano: em raras ocasiões, os doentes sofreram reações do tipo ana�lático que envolveram risco de vida. Deve 
interromper-se temporariamente o tratamento antes de cada aférese. Reações ana�láticas com membranas de �uxo elevado em 
doentes hemodialisados: nestes doentes deve considerar-se a utilização de um tipo diferente de membranas de diálise ou outra classe 
de anti-hipertensor. Aldosteronismo primário: não recomendado em doentes com hiperaldosteronismo primário (não respondem a 
anti-hipertensores que atuam através da inibição do sistema renina-angiotensina). Gravidez: interromper o tratamento e, se apropriado, 
mudar para uma terapêutica alternativa. Encefalopatia hepática, que pode progredir para coma hepático: interromper o tratamento. 
Fotossensibilidade: interromper o tratamento. Insu�ciência renal: em doentes com insu�ciência renal funcional, com ou sem aparente 
lesão renal pré-existente, o tratamento deve ser interrompido e, eventualmente, retomado com uma dose mais baixa ou com apenas um 
dos constituintes. Deve ser efetuado um controlo do potássio e da creatinina após duas semanas de tratamento e, de seguida, de 2 em 
2 meses durante o período de estabilidade terapêutica. Em caso de estenose bilateral das artérias renais ou de um só rim funcional: não 
recomendado. Precauções de utilização: Insu�ciência hepática: interromper o tratamento em caso de icterícia ou de aumentos 
signi�cativos das enzimas hepáticas. Em raras ocasiões, os inibidores da ECA têm sido associados a uma síndrome que começa com 
icterícia colestática e progride para necrose hepática fulminante e (por vezes) morte. Hipertensão renovascular: iniciar o tratamento 
durante o internamento; monitorizar a função renal e o potássio. Risco de hipotensão arterial e/ou insu�ciência renal em caso de 
depleção de água ou eletrólitos em doentes com pressão arterial baixa, estenose da artéria renal, insu�ciência cardíaca congestiva ou 
cirrose com edema e ascite: iniciar o tratamento com uma dose baixa e aumentar progressivamente. Hipotensão súbita em presença de 
depleção sódica prévia (especialmente em doentes com estenose da artéria renal): restabelecer a volemia e pressão arterial, retomar o 
tratamento com uma posologia reduzida ou com apenas um dos constituintes. Insu�ciência cardíaca grave (grau IV): iniciar tratamento 
sob vigilância médica e com uma posologia inicial reduzida. Estenose da válvula mitral ou aórtica/cardiomiopatia hipertró�ca: utilizar 
com precaução no caso de obstrução do �uxo sanguíneo de saída do ventrículo esquerdo. Aterosclerose: iniciar tratamento com uma 
dose baixa em doentes com cardiopatia isquémica ou insu�ciência circulatória cerebral. Tosse seca: é caraterizada pela sua persistência 
e pelo seu desaparecimento com a interrupção do tratamento. Níveis de potássio: monitorizar regularmente. Hipercaliemia: 
monitorização frequente dos níveis de potássio plasmático, no caso de insu�ciência renal, degradação da função renal, idade (>70 anos), 
diabetes mellitus (o tratamento deve iniciar-se sob vigilância médica e com uma posologia inicial reduzida), desidratação, 
descompensação cardíaca aguda, acidose metabólica e utilização concomitante de diuréticos poupadores de potássio, substitutos do sal 
contendo potássio e, especialmente, antagonistas da aldosterona ou bloqueadores dos recetores da angiotensina. A hipercaliemia pode 
causar arritmias graves, por vezes fatais. Hipocaliemia: elevado risco para idosos e/ou desnutridos, doentes cirróticos com edema e 
ascite, doentes coronários, doentes com insu�ciência cardíaca e doentes com intervalo QT prolongado; em todos estes casos é 
necessária monitorização mais frequente dos níveis de potássio. A hipocaliemia pode causar afeções musculares e rabdomiólise; pode 
também favorecer o aparecimento de torsades de pointes, que pode ser fatal. Associada à hipomagnesemia pode ser refratária ao 
tratamento, a menos que o magnésio sérico seja corrigido. Níveis de sódio: devem ser controlados antes do início do tratamento; 
monitorização mais frequente no idoso e nos doentes cirróticos. A hiponatremia com hipovolemia podem ser responsáveis por 
desidratação e hipotensão ortostática. Perda concomitante de cloro pode causar alcalose metabólica secundária compensatória (a 
incidência e o grau deste efeito é ligeiro). Hipercalcemia: suspender o tratamento antes de avaliar a função paratiroide. Hiperuricémia: 
aumento da tendência para ataques de gota. Cirurgia/Anestesia: é recomendado a interrupção do tratamento um dia antes da cirurgia. 
Problemas hereditários de intolerância à galactose, de�ciência total de lactase ou malabsorção de glucose-galactose: não deve ser 
administrado. Preterax® é praticamente isento de sódio (menos de 23 mg de sódio por comprimido). Diabéticos: é importante monitorizar 
a glicemia, particularmente em casos de hipocaliemia. Indivíduos de raça negra: maior incidência de angioedema e aparente menor 
e�cácia na redução da pressão arterial, comparativamente com indivíduos de raça não negra. Crianças e adolescentes: e�cácia e 
tolerabilidade não estabelecidas. Atletas: pode originar uma reação positiva em controlos de dopagem. Efusão coroidal, miopia aguda e 
glaucoma secundário de ângulo fechado: o tratamento deve ser interrompido o mais rapidamente possível. Devem ser imediatamente 
considerados tratamentos médicos ou cirúrgicos se a pressão intraocular continuar descontrolada. Interações medicamentosas e 
outras formas de interação*: Utilização concomitante contraindicada com: Aliscireno (em doentes diabéticos ou com compromisso 
renal), Tratamentos extracorporais, Sacubitril/valsartan. Utilização concomitante não recomendada: Aliscireno (em outros doentes), Lítio, 
Diuréticos poupadores de potássio, Terapêutica concomitante com IECAs e ARAs II, Estramustina, Sais de potássio. Utilização 
concomitante que requer cuidados especiais: Baclofeno, Anti-in�amatórios não esteroides (incluindo ácido acetilsalicílico ≥3g/dia), 
Antidiabéticos, Medicamentos que induzem torsades de pointes, Medicamentos que baixam o potássio, Diuréticos não-poupadores de 
potássio, Digitálicos, Racecadotril, Inibidores mTOR (p.ex.: sirolímus, everolímus, temsirolímus), Gliptinas (p.ex.: linagliptina, 
saxagliptina, sitagliptina, vildagliptina), Alopurinol. Utilização concomitante que requer alguns cuidados: Antidepressivos imipramínicos 
(tricíclicos), Neurolépticos, Anti-hipertensores e vasodilatadores, Heparinas, Imunossupressores ou citostáticos como a Ciclosporina ou 
Tacrolímus, Trimetoprim e Cotrimoxazol (trimetoprim/sulfametoxazol), Corticosteroides sistémicos ou procainamida ou tetracosactido, 
Anestésicos, Simpaticomiméticos, Ouro, Metformina, Produtos de contraste iodados, Sais de cálcio. Fertilidade, gravidez e 
aleitamento*: Não recomendado durante o primeiro trimestre de gravidez e aleitamento. Contraindicado no segundo e terceiro 
trimestres de gravidez. Capacidade de conduzir e utilizar Máquinas*: A capacidade de conduzir veículos ou utilizar máquinas pode 
estar comprometida devido à descida da pressão arterial que poderá ocorrer em alguns doentes. Efeitos indesejáveis*: Frequentes: 
Hipocaliemia, Reações de hipersensibilidade (principalmente dermatológicas, em doentes com pré-disposição para reações alérgicas e 
asmáticas), Tonturas, Cefaleias, Parestesia, Disgeusia, Compromisso visual, Vertigens, Acufenos, Hipotensão, Tosse, Dispneia, Dor 
abdominal, Obstipação, Diarreia, Dispepsia, Náusea, Vómitos, Prurido, Erupção cutânea, Erupção cutânea maculopapular, Espasmos 
musculares, Astenia. Pouco frequentes: Eosino�lia, Hipoglicemia, Hipercaliemia, Hiponatremia, Depressão, Alterações de humor, 
Perturbações do sono, Sonolência, Síncope, Palpitações, Taquicardia, Vasculite, Broncoespasmo, Boca seca, Urticária, Angioedema, 
Púrpura, Hiperidrose, Reações de fotossensibilidade, Pen�góide, Artralgia, Mialgia, Insu�ciência renal, Disfunção erétil, Dor no peito, 
Mal-estar geral, Edema periférico, Pirexia, Aumento da ureia sérica, Aumento da creatinina sérica, Quedas. Raros: Insu�ciência renal 
aguda, Anuria/oliguria, Afrontamento, Prurido, Síndrome de secreção inapropriada de hormona antidiurética (SIADH), Agravamento da 
psoríase, Fadiga, Aumento da bilirrubinemia, Aumento das enzimas hepáticas, Hipocloremia, Hipomagnesemia. Muito raros: Rinite, 
Agranulocitose, Anemia aplásica, Pancitopenia, Leucopenia, Neutropenia, Anemia hemolítica, Trombocitopenia, Hipercalcemia, 
Confusão, AVC possivelmente secundário a hipotensão excessiva em doentes de alto risco, Arritmia (incluindo bradicardia, taquicardia 
ventricular e �brilhação auricular), Angina de peito, Enfarte do miocárdio (secundário a hipotensão excessiva em doentes de alto risco), 
Pneumonia eosinofílica, Pancreatite, Hepatite, Função hepática anormal, Eritema multiforme, Necrólise epidérmica tóxica, Síndrome de 
Stevens-Johnson, Diminuição da hemoglobina e hematócrito. Frequência desconhecida: Encefalopatia hepática (em caso de 
insu�ciência hepática), Miopia, Visão turva, Glaucoma agudo de ângulo fechado, Efusão coroidal, Torsades de pointes (potencialmente 
fatal), Rabdomiólise, Fraqueza muscular, Possível agravamento de lúpus eritematoso disseminado agudo pré-existente, Aumento da 
glicémia e do ácido úrico sérico, ECG com intervalo QT prolongado, Fenómeno de Raynaud. Propriedades farmacológicas*: Preterax® 
é uma associação de perindopril (sal de arginina), um inibidor da enzima de conversão da angiotensina, e de indapamida, uma 
sulfonamida, farmacologicamente relacionada com os diuréticos tiazídicos, com um efeito anti-hipertensor dose-dependente na pressão 
arterial sistólica e diastólica quer em decúbito quer em pé. Apresentação*: Embalagens de 30 comprimidos. Titular da autorização de 
introdução no mercado: Les Laboratoires Servier, 50, rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, França. Para mais informações deverá 
contactar o representante do titular da AIM: Servier Portugal, Avenida António Augusto de Aguiar, 128, 1069-133 Lisboa – telefone: 
213122000. Regime de comparticipação: Comparticipado pelo escalão B: RG=69%; RE=84%. Preterax® é um MSRM. RCM aprovado 
em 05.2022. IECRCM 19.08.2022 

TRIPLIXAM®

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS COMPATÍVEIS COM O RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO
Nome do Medicamento*: Triplixam® 5mg/1,25mg/5mg; Triplixam® 5mg/1,25mg/10mg; Triplixam® 10mg/2,5mg/5mg; Triplixam® 
10mg/2,5mg/10mg. Composição qualitativa e quantitativa *: Triplixam® 5mg/1,25mg/5mg contém 5 mg de perindopril (per.), 1,25 
mg de indapamida (ind.) e 5 mg de amlodipina (amlo.). Triplixam® 5mg/1,25mg/10mg contém 5 mg per./1,25 mg ind./10 mg amlo.; 
Triplixam® 10mg/2,5mg/5mg contém 10 mg per./2,5 mg ind./5 mg amlo. Triplixam® 10mg/2,5mg/10mg contém 10 mg per/2,5 mg 
ind/10 mg amlo. Forma farmacêutica: Comprimidos revestidos por película. Indicações terapêuticas*: Triplixam® está indicado como 
terapêutica de substituição para o tratamento da hipertensão essencial, em doentes já controlados com a associação �xa 
perindopril/indapamida e amlodipina tomados com a mesma dose. Posologia e modo de administração*: Via oral. Um comprimido 
revestido por película de Triplixam® por dia, numa única toma, de preferência de manhã e antes de uma refeição. A associação �xa não 
é recomendada para terapêutica inicial. Se for necessário alterar a posologia, a titulação deve ser feita com os componentes isolados. 
População pediátrica: não deve ser utilizada. Contraindicações*: Doentes hemodialisados. Doentes com insu�ciência cardíaca 
descompensada não tratada. Compromisso renal grave (depuração da creatinina (ClCr) < 30 mL/min). Compromisso renal moderado 
(ClCr 30-60 mL/min) para Triplixam® 10mg/2,5mg/5mg e 10mg/2,5mg/10mg. Hipersensibilidade às substâncias ativas, às outras 
sulfonamidas, aos derivados das dihidropiridinas, a qualquer outro IECA ou a qualquer um dos excipientes. Antecedentes de angioedema 
(edema de Quincke) associado a prévia terapêutica com IECAs. Angioedema hereditário ou idiopático. Segundo e terceiro trimestres da 
gravidez. Encefalopatia hepática. Compromisso hepático grave. Hipocaliemia. Hipotensão grave. Choque, incluindo choque cardiogénico. 
Obstrução no �uxo de saída do ventrículo esquerdo (p.e. grau elevado de estenose aórtica). Insu�ciência cardíaca hemodinamicamente 

instável após enfarte agudo do miocárdio. Utilização concomitante de Triplixam® com produtos que contenham aliscireno em doentes 
com diabetes mellitus ou com compromisso renal (TFG <60mL/min/1,73m2). Utilização concomitante com sacubitril/valsartan. 
Triplixam® não deve ser iniciado até 36 horas após a última dose de sacubitril/valsartan. Tratamentos extracorporais nos quais o sangue 
entra em contato com superfícies polarizadas negativamente. Estenose bilateral signi�cativa da artéria renal ou estenose da artéria para 
o único rim funcional. Advertências e precauções especiais de utilização*: Advertências especiais: Associação com lítio: não 
recomendada. Duplo bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA): IECAs e bloqueadores dos recetores da angiotensina 
II não devem ser utilizados concomitantemente em doentes com nefropatia diabética. Neutropenia/agranulocitose/trombocitopenia/anemia: 
extrema precaução nos doentes com doença vascular colagénica, terapêutica imunossupressora, tratamento com alopurinol ou procainamida, 
ou uma combinação destes fatores de risco, especialmente em caso de compromisso da função renal pré-existente. Monitorização 
periódica dos níveis de glóbulos brancos no sangue. Hipertensão renovascular: existe um risco aumentado de hipotensão e insu�ciência 
renal, em doentes com estenose bilateral da artéria renal ou estenose da artéria para o único rim funcional. O tratamento com diuréticos 
pode ser um fator contributivo. Pode ocorrer perda da função renal (alterações menores na creatinina sérica), mesmo em doentes com 
estenose unilateral da artéria renal. Hipersensibilidade/angioedema/angioedema intestinal: o tratamento deve ser imediatamente 
interrompido e iniciada monitorização adequada até ao completo desaparecimento dos sintomas. Angioedema associado a edema da 
faringe pode ser fatal. Utilização concomitante de inibidores mTOR (ex:. sirolímus, everolímus, temsirolímus): doentes podem estar em 
risco aumentado de angioedema (ex: edema das vias respiratórias ou da língua, com ou sem insu�ciência respiratória). Combinação 
com sacubitril/valsartan (contraindicada devido ao aumento do risco de angioedema). Sacubitril/valsartan não deve ser iniciado até 36 
horas após a última dose de perindopril. Perindopril não deve ser iniciado até 36 horas após a última dose de sacubitril/valsartan. A 
utilização concomitante de IECAs com inibidores da NEP (ex: racecadotril), inibidores mTOR (ex: sirolímus, everolímus, temsirolímus) e 
gliptinas (ex: linagliptina, saxagliptina, sitagliptina, vildagliptina) pode levar a um aumento do risco de angioedema (ex: inchaço das vias 
respiratórias ou da língua, com ou sem compromisso respiratório). Recomenda-se precaução ao iniciar racecadotril, inibidores mTOR 
(ex: sirolímus, everolímus, temsirolímus) e gliptinas (ex: linagliptina, saxagliptina, sitagliptina, vildagliptina) num doente que já esteja a 
tomar um IECA. Reações ana�láticas durante a dessensibilização: precaução em doentes alérgicos tratados com dessensibilização e 
evitar em imunoterapia com veneno. Suspensão temporária do IECA pelo menos 24 horas antes do tratamento. Reações ana�láticas 
durante a aférese de lipoproteínas de baixa densidade (LDL): raras vezes, os doentes experimentaram reações ana�láticas com risco 
de vida, reações evitadas com a interrupção temporária do tratamento antes dos exames. Doentes hemodialisados: nestes doentes 
deve considerar-se a utilização de um tipo diferente de membranas de diálise, que não as membranas de alto �uxo, ou outra classe de 
anti-hipertensor que não IECA, para evitar reações ana�láticas. Aldosteronismo primário: não recomendado em doentes com 
aldosteronismo primário (não respondem a anti-hipertensores que atuam através da inibição do sistema renina-angiotensina). Gravidez: 
os IECAs não devem ser iniciados durante a gravidez. Quando é diagnosticada a gravidez, o tratamento com IECA deve ser 
imediatamente interrompido e, se apropriado, deverá ser iniciada terapêutica alternativa. Encefalopatia hepática, que pode progredir 
para coma hepático: interromper o tratamento. Fotossensibilidade: interromper o tratamento. Precauções de utilização: Função renal: 
Em alguns doentes hipertensos sem lesões renais pré-existentes aparentes e nos quais as análises de sangue demonstram 
insu�ciência renal funcional, o tratamento deve ser interrompido e possivelmente recomeçado com uma dosagem mais baixa ou com 
um único constituinte. Monitorizar frequentemente o potássio e a creatinina, após duas semanas de tratamento e após cada dois meses 
durante o período de estabilização terapêutica. No caso de estenose bilateral da artéria renal ou só com um rim em funcionamento: 
utilização não recomendada. Risco de hipotensão e/ou insu�ciência renal (em casos de insu�ciência cardíaca, água e depleção 
eletrolítica, em doentes com pressão arterial baixa, estenose arterial renal, insu�ciência cardíaca congestiva ou cirrose com edema e 
ascite): o tratamento deve ser iniciado com uma dose mais baixa e aumentado progressivamente. Hipotensão e depleção de água e 
sódio: risco de hipotensão súbita na presença de depleção sódica pré-existente (em particular em indivíduos com estenose da artéria 
renal): monitorização dos eletrólitos plasmáticos, restabelecimento do volume sanguíneo e pressão arterial satisfatórios, reiniciar o 
tratamento com uma dose reduzida ou com apenas um dos constituintes. Níveis de sódio: deve ser efetuada uma monitorização mais 
frequente no caso de idosos e doentes com cirrose. Níveis de potássio: hipercaliemia: monitorizar o potássio sérico na insu�ciência 
renal, deterioração da função renal, idade (>70 anos), diabetes mellitus, eventos intercorrentes, em particular desidratação, 
descompensação cardíaca aguda, acidose metabólica e utilização concomitante de diuréticos poupadores do potássio, suplementos, 
substitutos do sal contendo potássio ou outros medicamentos associados a aumentos do potássio sérico e, especialmente, antagonistas 
da aldosterona ou bloqueadores dos recetores da angiotensina. A hipercaliemia pode causar arritmias sérias, por vezes fatais. 
Hipocaliemia: elevado risco para idosos e/ou indivíduos subnutridos, doentes cirróticos com edema e ascites, doentes coronários e com 
insu�ciência renal ou cardíaca, com um intervalo QT longo: análises mais frequentes aos níveis de potássio. A hipocaliemia pode causar 
afeções musculares e rabdomiólise; poderá também favorecer o aparecimento de torsades de pointes, que pode ser fatal: associada à 
hipomagnesemia pode ser refratária ao tratamento, a menos que o magnésio sérico seja corrigido. Níveis de cálcio: hipercalcemia: o 
tratamento deve ser interrompido antes da investigação da função paratiroide. Hipertensão renovascular: doentes com estenose da 
artéria renal: o tratamento deve ser iniciado em meio hospitalar com uma dose baixa; monitorizar a função renal e os níveis de potássio. 
Tosse seca: a tosse é não-produtiva, persistente e desaparece com a suspensão do tratamento. Aterosclerose: o tratamento a ser 
iniciado com uma dose baixa em doentes com doença cardíaca isquémica ou insu�ciência circulatória cerebral. Crise hipertensiva: a 
segurança e e�cácia não foram estabelecidas. Insu�ciência cardíaca/Insu�ciência cardíaca grave: precaução nos doentes com 
insu�ciência cardíaca. Em doentes com insu�ciência cardíaca grave (grau IV) o tratamento deve iniciar-se sob vigilância médica e com 
uma dose inicial reduzida. Estenose da válvula aórtica ou mitral/Cardiomiopatia hipertró�ca: precaução em doentes com uma obstrução 
no �uxo de saída do ventrículo esquerdo. Diabéticos: em doentes com diabetes mellitus insulinodependentes o tratamento deve ser 
iniciado sob supervisão médica e com uma dose inicial reduzida; Os níveis de glicémia devem ser cuidadosamente controlados durante 
o primeiro mês de tratamento e/ou quando os níveis de potássio são baixos. Indivíduos de raça negra: maior incidência de angioedema 
em doentes de raça negra e aparentemente menor e�cácia na redução da pressão arterial do que em indivíduos de raça não negra. 
Cirurgia/Anestesia: interromper o tratamento um dia antes da cirurgia. Insu�ciência hepática: deve ser utilizado com precaução em 
doentes com insu�ciência hepática ligeira a moderada. Raras vezes, os IECAs foram associados a uma síndrome que começa com 
icterícia colestática e progride para necrose hepática fulminante e (por vezes) morte. Parar o tratamento no caso de icterícia ou aumento 
acentuado de enzimas hepáticas e seguimento médico apropriado. Ácido úrico: hiperuricemia: aumento da tendência para ataques de 
gota. Idosos: a função renal e os níveis de potássio devem ser avaliados antes do início do tratamento. O aumento da dose deve ser feito 
com cuidado. Excipientes: praticamente isento de sódio (contém menos do que 23 mg de sódio por comprimido). Efusão coroidal, 
miopia aguda e glaucoma secundário de ângulo fechado: descontinuar a administração do fármaco o mais rapidamente possível. 
Podem ter de ser considerados tratamentos médicos ou cirúrgicos imediatos, caso a pressão intraocular permaneça não controlada. 
Atletas: pode originar uma reação positiva em controlos de dopagem. Interações medicamentosas e outras formas de interação*: 
Contraindicado: Aliscireno em doentes diabéticos ou com compromisso renal, Tratamentos extracorpóreos nos quais o sangue entra em 
contato com superfícies polarizadas negativamente, Sacubitril/valsartan. Não recomendado: Lítio, Aliscireno (em outros doentes), 
Terapêutica concomitante com IECAs e ARAs, Estramustina, Fármacos poupadores do potássio (ex: triamtereno, amilorida), Sais de 
potássio, Dantroleno (infusão), Toranja ou sumo de toranja. Utilização concomitante que requer cuidados especiais: Baclofeno, AINEs 
(incluindo ácido acetilsalicílico em doses elevadas), Antidiabéticos (insulina, antidiabéticos orais), Diuréticos não poupadores de 
potássio e diuréticos poupadores de potássio (eplerenona, espironolactona), Racecadotril, Inibidores mTOR (ex: sirolímus, everolímus, 
temsirolímus), Gliptinas (ex: linagliptina, saxagliptina, sitagliptina, vildagliptina), Medicamentos que induzem “Torsades de pointes”, 
Anfotericina B (via IV), Glucocorticoides e mineralocorticoides (via sistémica), Tetracosactido, Laxantes estimulantes, Glicósidos 
cardíacos, Alopurinol, Indutores do CYP3A4, Inibidores do CYP3A4. Utilização concomitante a considerar: Anti-depressores tipo 
imipramínicos (tricíclicos), Neurolépticos, Outros fármacos anti-hipertensores, Vasodilatadores, Corticosteroides, Tetracosactido, 
Alopurinol, Fármacos imunossupressores ou citostáticos Corticosteroides sistémicos ou procainamida, Fármacos anestésicos, 
Diuréticos (tiazida ou diuréticos da ansa), Simpaticomiméticos, Ouro, Metformina, Meios de contraste iodados, Cálcio (sais), 
Ciclosporina, Atorvastatina, Digoxina, Varfarina, Tacrolímus, Sinvastatina. Medicamentos indutores de hipercaliemia: aliscireno, sais de 
potássio, diuréticos poupadores de potássio, IECAs, ARAs, AINEs, heparinas, fármacos imunossupressores como a ciclosporina ou 
tacrolímus, trimetoprim e cotrimoxazol (trimetoprim/sulfametoxazol). Gravidez e amamentação*: Contraindicado durante o segundo e 
terceiro trimestres da gravidez. Não é recomendado durante o primeiro trimestre da gravidez e aleitamento. Fertilidade*: Alterações 
bioquímicas reversíveis na cabeça dos espermatozoides em alguns doentes tratados com bloqueadores dos canais de cálcio. 
Capacidade de conduzir e utilizar máquinas*: Pode estar comprometida devido à baixa pressão arterial que poderá ocorrer em 
alguns doentes, especialmente no início do tratamento. Efeitos indesejáveis*: Muito frequentes: Edema. Frequentes: Hipocaliemia, 
Tonturas, Cefaleia, Parestesia, Vertigens, Sonolência, Disgeusia, Compromisso visual, Diplopia, Zumbidos, Palpitações, Rubor, 
Hipotensão (e efeitos relacionados com hipotensão), Tosse, Dispneia, Dor abdominal, Obstipação, Diarreia, Dispepsia, Náusea, Vómito, 
Alterações dos hábitos intestinais, Prurido, Erupção cutânea, Erupção cutânea maculopapular, Espasmos musculares, Inchaço dos 
tornozelos, Astenia, Fadiga. Pouco frequentes: Rinite, Eosino�lia, Hipersensibilidade, Hipoglicemia, Hipercaliemia reversível com a 
descontinuação, Hiponatremia, Insónia, Alterações do humor (incluindo ansiedade), Depressão, Perturbações do sono, Hipostesia, 
Tremor, Síncope, Taquicardia, Arritmia (incluindo bradicardia, taquicardia ventricular e �brilhação auricular), Vasculite, Broncoespasmo, 
Boca seca, Urticária, Angioedema, Alopecia, Púrpura, Descoloração cutânea, Hiperidrose, Exantema, Fotossensibilidade, Pen�goide, 
Artralgia, Mialgia, Dor de costas, Perturbação da micção, Nictúria, Polaquiúria, Insu�ciência renal, Disfunção eréctil, Ginecomastia, Dor, 
Dor no peito, Mal-estar geral, Edema periférico, Pirexia, Aumento de peso, Diminuição de peso, Aumento da ureia no sangue, Aumento 
da creatinina no sangue, Quedas. Raros: Síndrome de secreção inapropriada de hormona antidiurética (SIADH), Anúria/oligúria, 
Insu�ciência renal aguda, Hipocloremia, Hipomagnesemia, Estado confusional, Aumento da bilirrubina no sangue, Aumento das 
enzimas hepáticas, Agravamento da psoríase. Muito raros: agranulocitose, anemia aplástica, pancitopenia, leucopenia, neutropenia, 
anemia hemolítica, trombocitopenia, reações alérgicas, hiperglicemia, hipercalcemia, hipertonia, neuropatia periférica, AVC 
possivelmente secundário a hipotensão excessiva em doentes de alto risco, angina de peito, enfarte do miocárdio possivelmente 
secundário a hipotensão excessiva em doentes de alto risco, pneumonia eosinofílica, hiperplasia gengival, pancreatite, gastrite, 
hepatite, icterícia, função hepática anormal, eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson, dermatite esfoliativa, necrólise 
epidérmica tóxica, edema de Quincke, diminuição da hemoglobina e do hematócrito. Desconhecidos: Alteração extrapiramidal 
(síndrome extrapiramidal), Miopia, Visão turva, Glaucoma agudo de ângulo fechado, Efusão coroidal, Torsade de pointes 
(potencialmente fatal), Rabdomiólise, Fraqueza muscular,  Possibilidade de aparecimento de encefalopatia hepática em caso de 
insu�ciência hepática, Possível deterioração de lúpus eritematoso sistémico pré-existente, Eletrocardiograma com QT prolongado, 
Aumento da glicemia, Aumento do ácido úrico, Fenómeno de Raynaud. Sobredosagem*. Propriedades*: o perindopril é um inibidor da 
enzima que converte a angiotensina (IECA) que converte a angiotensina I em angiotensina II. Indapamida é um derivado sulfonamídico 
com anel indólico, farmacologicamente relacionada aos diuréticos tiazídicos. A amlodipina é um inibidor do �uxo iónico do cálcio do 
grupo dihidripiridina (bloqueador dos canais lentos do cálcio ou antagonista do ião cálcio) e inibe o in�uxo transmembranar dos iões 
para as células cardíacas e da musculatura lisa vascular. Apresentações*: Caixas de 30 comprimidos. Titular da AIM: Les 
Laboratoires Servier, 50, rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, França. www.servier.com Para mais informações deverá contactar o 
representante do titular da AIM: Servier Portugal Lda., Avenida António Augusto de Aguiar, 128, 1069-133 Lisboa – tel: 213122000. 
Regime de comparticipação: Comparticipado pelo escalão B: RG=69%; RE=84%. Triplixam® é um MSRM. RCM aprovado em 
07.2022. IECRCM 22.08.2022 

TRIVERAM®

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS COMPATÍVEIS COM O RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 
Nome Do Medicamento e Forma Farmacêutica: Triveram® 10mg/5mg/5mg,  20mg/5mg/5mg, 20mg/10mg/5mg, 
20mg/10mg/10mg, 40mg/10mg/10mg comprimidos revestidos por pelicula. Composição*: Triveram® 10mg/5mg/5mg contêm 10mg 
atorvastatina (ator)/5mg perindopril arginina (per)/5mg amlodipina (amlo); Triveram® 20mg ator/5mg per/5mg amlo; Triveram® 20mg 

ator/10mg per/5mg amlo; Triveram®20mg ator/10mg per/10mg amlo,; Triveram® 40mg ator/10mg per/10mg amlo. Contém lactose 
como excipiente. Indicações*: Triveram® está indicado para o tratamento da hipertensão arterial essencial e/ou da doença arterial 
coronária estável, em associação com hipercolesterolemia primária ou hiperlipidemia mista, como terapia de substituição em doentes 
adultos adequadamente controlados com atorvastatina, perindopril e amlodipina administrados concomitantemente com a mesma 
dosagem da associação �xa. Posologia e modo de administração*: Um comprimido por dia, de manhã antes de uma refeição. 
Triveram® não é adequado para terapêutica inicial. Se for necessária uma mudança de posologia, a titulação deve ser feita com os 
componentes individuais. Nos doentes em tratamento com os agentes antivirais elbasvir/grazoprevir ou letermovir concomitantemente 
com Triveram®, a dose de atorvastatina no Triveram® não deverá exceder 20 mg/dia. Não se recomenda a utilização de Triveram®, em 
doentes a tomar letermovir administrado concomitantemente com ciclosporina. Idosos e doentes com compromisso renal: monitorizar 
frequentemente a creatinina e o potássio. Clcr<60 ml/min: não adequado. Compromisso hepático: utilizar com precaução. Triveram® 
está contraindicado em doentes com doença hepática ativa. População pediátrica: não deve ser utilizada. Contraindicações*: 
Hipersensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer outro IECA, ou a derivados da dihidropiridina ou estatina ou a qualquer um dos 
excipientes; Doença hepática ativa ou aumentos inexplicados e persistentes das transaminases séricas que excedam 3 vezes o limite 
superior dos valores normais;  Durante a gravidez, enquanto estiver a amamentar e em mulheres em idade fértil que não usem medidas 
contracetivas apropriadas; Em doentes tratados concomitantemente com os agentes antivirais glecaprevir/pibrentasvir para a hepatite 
C; Em caso de hipotensão grave; Choque (incluindo choque cardiogénico); Obstrução no �uxo de saída do ventrículo esquerdo (ex.: 
cardiomiopatia obstrutiva hipertro�ca e grau elevado de estenose aórtica); Insu�ciência cardíaca hemodinamicamente instável após 
enfarte agudo do miocárdio; Antecedentes de angioedema (edema de Quincke) associado a prévia terapêutica com IECAs; Angioedema 
hereditário ou idiopático; Uso concomitante com medicamentos contendo aliscireno, em doentes com diabetes mellitus ou 
compromisso renal (TFG < 60 mL/min/1,73m2); Uso concomitante com sacubitril / valsartan, Triveram ® não deve ser iniciado até 36 
horas após a última dose de sacubitril/valsartan; Tratamentos extracorporais nos quais o sangue entra em contato com superfícies 
polarizadas negativamente negativamente; Estenose bilateral signi�cativa da artéria renal ou estenose da artéria para o único rim 
funcional. Advertências e precauções especiais de utilização*: Compromisso hepático: devem ser realizados periodicamente testes 
à função hepática e em caso de aumento dos níveis das transaminases, os doentes devem ser monitorizados até à resolução das 
alterações. Descontinuar o tratamento em caso de icterícia ou aumento signi�cativo das enzimas hepáticas (aumento das 
transaminases séricas excedendo 3 vezes o limite superior dos valores normais) e em doentes com doença hepática ativa. Utilizar com 
precaução nos doentes com compromisso hepático, que consomem quantidades substanciais de álcool e/ou que têm história de 
doença hepática. Efeitos músculo-esqueléticos: descontinuar o tratamento em caso de aumento dos níveis CK > 10 x Limite Superior 
Normal (LSN) ou sintomas musculares com aumento dos níveis CK>5x LSN ou de se suspeitar de rabdomiólise. Triveram® deve ser 
utilizado com precaução com determinados medicamentos que podem aumentar a concentração plasmática da atorvastatina e, 
portanto, o risco de rabdomiólise, tais como inibidores potentes do CYP3A4 ou proteínas de transporte (ex.: a ciclosporina, cetoconazol, 
letermovir, ritonavir…). Risco aumentado de miopatia com o uso concomitante de gem�brozil e outros derivados do ácido fíbrico, 
antivirais para o tratamento da hepatite C, eritromicina, niacina e ezetimiba. Não é recomendada a coadministração com formulações 
sistémicas de ácido fusídico ou nos 7 dias seguintes após ter parado o tratamento com ácido fusídico. Se o tratamento com ácido 
fusídico for considerado essencial, o Triveram® deve ser descontinuado durante o mesmo. Doença pulmonar intersticial: se houver 
suspeita, a terapêutica deverá ser descontinuada. Diabetes Mellitus: em doentes diabéticos, o controlo da glicemia deve ser 
rigorosamente monitorizado durante o primeiro mês de tratamento. Insu�ciência cardíaca: utilizar com precaução. Hipotensão: 
monitorizar a pressão arterial, a função renal e o potássio nos doentes com elevado risco de hipotensão sintomática (depleção de 
volume ou doentes com hipertensão grave renina-dependente) ou com insu�ciência cardíaca sintomática (com ou sem insu�ciência 
renal), ou com doença cardíaca isquémica ou doença cerebrovascular. Uma resposta hipotensora transitória não é uma contraindicação 
para doses adicionais, logo que a pressão arterial tenha aumentado após aumento da volémia. Estenose das válvulas aórtica e mitral / 
cardiomiopatia hipertró�ca: utilizar com precaução e ver CONTRAINDICAÇÕES*, Transplante renal: não há experiência em doentes com 
transplante renal recente. Hipertensão renovascular: Existe um risco aumentado de hipotensão e insu�ciência renal no doente com 
estenose bilateral da artéria renal ou estenose da artéria para o único rim funcional. Diuréticos podem ser um fator contributivo. A perda 
a função renal pode ocorrer com apenas alterações menores na creatinina sérica, mesmo em doentes com estenose unilateral da 
artéria renal. Compromisso renal: monitorizar o potássio e a creatinina; se Clcr < 60 mL/min, recomenda-se uma titulação da dose 
individual com os monocomponentes. Em doentes com estenose bilateral da artéria renal, a ureia e a creatinina séricas podem 
aumentar; com hipertensão renovascular, existe um risco aumentado de hipotensão grave e insu�ciência renal. A amlodipina pode ser 
administrada nas doses normais em doentes com insu�ciência renal. A amlodipina não é dialisável. Doentes hemodialisados: utilizar 
com precaução. Hipersensibilidade/Angioedema: interromper o tratamento e monitorizar até ao completo desaparecimento dos 
sintomas. O angioedema associado ao edema da laringe pode ser fatal. A associação de perindopril com sacubitril / valsartan está 
contraindicada devido ao aumento do risco de angioedema. O sacubitril / valsartan não deve ser iniciado até 36 horas após ter tomado 
a última dose de perindopril. O tratamento com perindopril não deve ser iniciado até 36 horas após a última dose de sacubitril / 
valsartan. A utilização concomitante de IECAs com inibidores da NEP (ex: racecadotril), inibidores mTOR (ex: sirolímus, everolímus, 
temsirolímus) e gliptinas (ex: linagliptina, saxagliptina, sitagliptina, vildagliptina) pode levar a um aumento do risco de angioedema (ex: 
inchaço das vias respiratórias ou da língua, com ou sem compromisso respiratório). Recomenda-se precaução ao iniciar racecadotril, 
inibidores mTOR e gliptinas num doente que já esteja a tomar um IECA. Reações ana�láticas durante a aférese de lipoproteínas de baixa 
densidade (LDL): são raros os casos de doentes que sofreram reações ana�láticas com risco de vida. Interromper temporariamente o 
tratamento antes de cada aférese. Reações ana�láticas durante a dessensibilização: suspender temporariamente o tratamento antes 
dos exames. Estas reações reapareceram após readministração inadvertida. Neutropenia/agranulocitose/ trombocitopenia/anemia: 
recomenda-se utilizar com precaução extrema nos doentes com doença vascular colagénica, terapêutica imunossupressora, 
tratamento com alopurinol ou procainamida, monitorizar periodicamente os níveis de glóbulos brancos no sangue. Raça: perindopril, 
pode ser menos e�caz e causar uma taxa mais elevada de angioedema em doentes de raça negra do que nos de raça não negra. Tosse: 
desaparece com a descontinuação do tratamento. Cirurgia/Anestesia: interromper o tratamento um dia antes da cirurgia. Hipercaliemia: 
monitorização frequente do potássio sérico em caso de insu�ciência renal, agravamento da função renal, idade (>70 anos), diabetes 
mellitus, desidratação, descompensação cardíaca aguda, acidose metabólica e uso concomitante de diuréticos poupadores de potássio, 
suplementos ou substitutos do sal contendo potássio e, especialmente, antagonistas da aldosterona ou bloqueadores dos recetores da 
angiotensina. Associação com lítio: não é recomendada. Duplo bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA): utilização 
concomitante de IECAs, antagonistas dos recetores da angiotensina II ou aliscireno aumenta o risco de hipotensão, hipercaliemia e 
diminuição da função renal (incluindo insu�ciência renal aguda). Portanto, não se recomenda o duplo bloqueio do SRAA. IECAs e 
antagonistas dos recetores da angiotensina II não devem ser administrados concomitantemente em doentes com nefropatia diabética. 
Aldosteronismo primário: Não se recomenda o uso em doentes com hiperaldosteronismo primário (usualmente não respondem a 
medicamentos anti-hipertensores que atuam através da inibição do sistema renina-angiotensina). Doentes com intolerância à 
galactose/malabsorção de glucose-galactose/de�ciência total de lactase: não devem tomar este medicamento. Sódio: ‘isento de sódio’; 
interações medicamentosas*: Contraindicado: aliscireno em doentes diabéticos ou com compromisso renal, tratamentos 
extracorporais que levem ao contato do sangue com superfícies polarizadas negativamente, sacubitril/valsartan, 
glecaprevir/pibrentasvir. Não recomendado: inibidores CYP3A4, aliscireno (em outros doentes), terapêutica concomitante com IECAs e 
bloqueador dos recetores da angiotensina, estramustina, lítio, diuréticos poupadores do potássio (ex.: triamtereno, amilorida, 
eplerenona, espironolactona), sais de potássio, dantroleno (infusão), toranja ou sumo de toranja. Requer cuidados especiais: inibidores 
do CYP3A4, indutores do CYP3A4, digoxina, ezetimiba, ácido fusídico, gem�brozil/derivados de ácido fíbrico, inibidores de transporte, 
varfarina, antidiabéticos (insulinas, antidiabéticos orais), baclofeno, anti-in�amatórios não-esteroides (AINE) (incluindo ácido 
acetilsalicílico≥ 3g/dia). Requer alguns cuidados: colquicina, colestipol, contracetivos orais, simpaticomiméticos, antidepressivos 
tricíclicos/antipsicóticos/anestésicos, ouro, digoxina, atorvastatina, varfarina, tacrolímus, inibidores mTOR, ciclosporina, 
anti-hipertensores e vasodilatadores. Medicamentos indutores de hipercaliemia: aliscireno, substitutos do sal que contêm potássio, 
diuréticos poupadores de potássio, IECAs, antagonistas dos recetores da angiotensina II, AINEs, heparinas, medicamentos 
imunossupressores como a ciclosporina ou tacrolímus, trimetoprim e cotrimoxazol (trimetoprim/sulfametoxazol). fertilidade, gravidez 
e aleitamento*: Gravidez e amamentação: Triveram® está contraindicado. Fertilidade: Alterações bioquímicas reversíveis na cabeça 
dos espermatozoides em alguns doentes tratados com bloqueadores dos canais de cálcio.  Conduzir e utilizar máquinas*: A 
capacidade de conduzir e utilizar máquinas podem estar comprometidas se ocorrer tonturas, dores de cabeça, fadiga ou náuseas. 
Recomenda-se precaução especialmente no início do tratamento. Efeitos indesejáveis*: Muito Frequente: edema. Frequentes: 
nasofaringite, hipersensibilidade, hiperglicemia, sonolência, tonturas, cefaleias, disgeusia, parestesia, vertigem, compromisso visual, 
diplopia, acufenos, palpitações, hipotensão (e efeitos relacionados com hipotensão), rubor, dor faringolaringea, epistaxis, tosse, 
dispneia, náusea, vómitos, dor abdominal alta e baixa, dispepsia, diarreia, obstipação, alteração dos hábitos intestinais, �atulência, 
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Resumo
Introdução: O tabaco (Nicotiana tabacum) é uma planta psicoativa, cuja principal substância química é a nicotina, a 
qual é extremamente viciante. Os fumadores apresentam o dobro do risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares 
comparativamente com os não fumadores. Ao nível do sistema cardiovascular, sendo a nicotina uma substância 
simpaticomimética, promove a libertação de catecolaminas, epinefrina e norepinefrina, ativadas pelo sistema nervoso 
simpático. Esta ativação do sistema nervoso simpático é responsável pelo aumento da frequência cardíaca (FC) e pressão 
arterial sistólica (PAS) e pressão arterial diastólica (PAD). O estudo tem como objetivo perceber se o consumo do tabaco tem 
um impacto agudo nos valores da PA e FC. 
Material e métodos: O presente estudo foi do tipo observacional, transversal e analítico. A amostra é constituída por 28 
jovens adultos, de ambos os sexos, entre os 18 e 30 anos. A PA e FC foram avaliadas com recurso ao exame de diagnóstico 
de monitorização ambulatória da pressão arterial, Welch Allyn ABPM6100. A PA e FC foram avaliadas antes, durante e 
após o ato de fumar. 
Resultados: Registou-se um aumento significativo dos valores da PAS, PAD e FC, durante o ato de fumar, nos dois cigarros, 
com valores médios máximos (1º cigarro: PAS 133,21 mmHg, PAD 81,57 mmHg e FC 98,93 bpm; 2º cigarro: PAS 132,82 
mmHg, PAD 78,89 mmHg e FC 92,46 bpm). Após o ato de fumar, verificou-se uma diminuição significativa da PA e 
FC aos 15 minutos de recuperação, com valores médios mínimos na 3ª avaliação (1º cigarro: PAS 126,43 mmHg, PAD 
75,79 mmHg e FC 83,82 bpm; 2º cigarro: PAS 126,43 mmHg, PAD 76,14 mmHg e FC 83,79 bpm). Relativamente 
aos valores referentes ao momento antes de fumar cada cigarro, observou-se que a PAS, PAD foram superiores no 2º cigarro 
relativamente ao 1º cigarro. 
Discussão: Durante o ato de fumar, nos dois cigarros, verificaram-se diferenças significativas para a PAS, PAD e FC, 
quando comparados o momento antes de fumar com a 1ª avaliação no ato de fumar. A nicotina presente no cigarro promove 
a libertação de neurotransmissores, norepinefrina e epinefrina, ativados pelo sistema nervoso simpático, sendo responsável 
pelo aumento da PA e FC. 
Conclusão: O início do ato de fumar está associado a um aumento dos valores da PA e FC, diminuindo após fumar um 
cigarro.

Abstract 
Introduction: Tobacco (Nicotiana tabacum) is a psychoactive plant, whose main chemical is nicotine, which is extremely 
addictive. Smokers have twice the risk of developing cardiovascular disease compared to non-smokers. At the level of the 
cardiovascular system, nicotine being a sympatheticmimetic substance, it promotes the release of catecholamines, epinephrine 
and norepinephrine, activated by the sympathetic nervous system. This activation of the sympathetic nervous system is 
responsible for increased heart rate (HR) and systolic blood pressure (SBP) and diastolic blood pressure (DBP). The study 
aims to understand whether tobacco consumption has an acute impact on BP and HR values. 
Material and methods: The present study was observational, cross-sectional and analytical. The sample consisted of 28 
young adults, of both sexes, between 18 and 30 years of age. BP and HR were evaluated using the diagnostic examination 
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of ambulatory blood pressure monitoring, Welch Allyn ABPM6100. BP and HR were evaluated before, during and after 
smoking. 
Results: There was a significant increase in SBP, DBP and HR values during smoking in both cigarettes, with maximum 
mean values (1st cigarette: SBP 133.21 mmHg, DBP 81.57 mmHg and HR 98.93 bpm; 2nd cigarette: SBP 132.82 
mmHg, DBP 78.89 mmHg and HR 92.46 bpm). After smoking, there was a significant decrease in BP and HR at 15 
minutes of recovery, with minimum mean values in the 3rd evaluation (1st cigarette: SBP 126.43 mmHg, DBP 75.79 
mmHg and HR 83.82 bpm; 2nd cigarette: SBP 126.43 mmHg, DBP 76.14 mmHg and HR 83.79 bpm). Regarding 
the values referring to the moment before smoking each cigarette, it was observed that SBP, DBP were higher in the 2nd 
cigarette compared to the 1st cigarette. 
Discussion: During the act of smoking, in both cigarettes, there were significant differences for SBP, DBP and HR, when 
compared the moment before smoking with the 1st evaluation at the time of smoking. The nicotine present in cigarettes 
promotes the release of neurotransmitters, norepinephrine, and epinephrine, activated by the sympathetic nervous system, 
being responsible for the increase in BP and HR. 
Conclusion: The beginning of smoking is associated with an increase in BP and HR values, decreasing after smoking.

Introdução
Na Europa, desde meados do séc. XVI, o tabaco foi 
consumido sob a forma de rapé, charutos e cachimbo. 
O consumo de tabaco sob a forma de cigarros expandiu-
se e tornou-se uma realidade a partir de 1881, com a 
invenção da máquina de enrolar tabaco(1). 
O tabaco (Nicotiana tabacum) é uma planta psicoativa, 
cuja principal substância química é a nicotina, a qual é 
extremamente viciante(2). 
De acordo com a Lei n.º 63/2017, os cigarros fabricados 
na União Europeia, podem conter até 1mg de nicotina 
por cigarro(3). Geralmente, um cigarro é fumado em 5 
minutos. A literatura refere, o tempo entre a inalação 
do fumo do tabaco e a total absorção da nicotina pelo 
organismo é menos de 10 segundos(2). O tempo de 
eliminação da meia-vida da nicotina é de 2 horas, 
aproximadamente, após o individuo parar de fumar(4). 
Ao nível do sistema cardiovascular, sendo a nicotina uma 
substância simpaticomimética, promove a libertação 
de catecolaminas, epinefrina e norepinefrina, ativadas 
pelo sistema nervoso simpático. Esta ativação do 
sistema nervoso simpático é responsável pelo aumento 
da frequência cardíaca (FC) e pressão arterial (PA)(5,6). 
Estima-se que a PA e FC voltem aos valores basais 
somente após 20 minutos(5). 
A elevada capacidade para o consumo de tabaco 
induzir dependência física e psicológica é preocupante, 
tendo grande impacto na forte dependência pelos seus 
consumidores(1). O consumo de tabaco é considerado 
uma pandemia e é encarada como uma prioridade de 

saúde pública, sendo considerado um fator de risco 
modificável para a doença cardiovascular e responsável 
por 5,4 milhões de mortes a nível mundial(7,8). 
De acordo com o Programa Nacional para a Prevenção 
e Controlo do Tabagismo, mais de 90% dos fumadores 
portugueses começam a fumar antes dos 25 anos. Na 
Europa, e particularmente em Portugal, 51% dos jovens 
começam a fumar entre os 15-18 anos, a maioria do sexo 
masculino(7). 
O aumento do consumo do tabaco em jovens adultos 
tem sido crescente, apesar das mensagens nos maços de 
cigarro e das campanhas de consciencialização para as 
co-morbilidades e consequências associadas. A cessação 
tabágica é importante para a saúde do fumador, a fim 
de prevenir doenças associadas ao tabagismo como, por 
exemplo, cancro do pulmão, enfarte agudo do miocárdio 
(EAM) e acidente vascular cerebral (AVC)(1). 
Guido Grassi et al, estudaram 10 fumadores normotensos, 
verificaram que o primeiro cigarro aumentou a pressão 
arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD) 
e FC, sendo que estas alterações foram acompanhadas 
de uma subida dos níveis de norepinefrina e epinefrina 
no plasma. Isto comprova que as catecolaminas são 
responsáveis pela variação da PA e FC(9). Um estudo 
desenvolvido por Raffaele de Cesaris et al, corrobora 
os resultados do estudo anteriormente apresentado, 
acrescentando ainda que, os valores de base da PA 
e FC no segundo cigarro, são superiores aos valores 
monitorizados aquando do fumar do primeiro cigarro(10). 
É importante referir que os fumadores apresentam 
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o dobro do risco no desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares (DCV) comparativamente com os não 
fumadores(10). 
O presente estudo tem como principal finalidade 
perceber se o consumo do tabaco tem um impacto agudo 
nos valores da PA e FC. 

Materiais e Métodos 
Este estudo é constituído por 28 jovens adultos, de 
ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 18 
e 30 anos, que frequentam o Instituto Politécnico de 
Castelo Branco. 
Todos os indivíduos tinham de ser fumadores diários, 
com idades compreendidas entre os 18 e 30 anos. Eram 
excluídos os sujeitos que tivessem ingerido bebidas 
alcoólicas, café, bebidas energéticas, 1 hora antes do 
estudo; indivíduos que tomassem fármacos que afetassem 
o sistema nervoso e que tomassem medicação para a 
hipertensão arterial. 
Os valores da PA e FC foram avaliados com recurso ao 
exame de diagnóstico de monitorização ambulatória da 
pressão arterial (MAPA), Welch Allyn ABPM6100®, 

aplicado no braço não dominante, com a braçadeira 
adequada ao tamanho do braço. Programou-se o aparelho, 
para efetuar medições de 5 em 5 minutos. 
Numa primeira fase, foi entregue o consentimento de 
informado com uma breve explicação do estudo. 
Indicou-se ao indivíduo para permanecer sentado em 
repouso, sem falar e evitar a utilização do telemóvel. O 
tabaco fornecido foi Chesterfield vermelho, com 0,8mg de 
nicotina, 2 cigarros a cada participante. 
Colocou-se o aparelho de MAPA, seguido de repouso 
de 10 minutos. Ao longo do primeiro cigarro, houve três 
momentos de avaliação: 1) antes de fumar; 2) durante 
o fumar, definiu-se um tempo de cinco minutos: 2 
medições extras (1m30seg e 3m) e no fim do cigarro (após 
5 minutos); 3) após fumar (tempo de recuperação) de 15 
minutos, para estabilização a PA e FC (5 em 5 minutos). 
De imediato, iniciou-se o segundo cigarro: durante e após 
fumar, com as medições descritas acima. Para facilitar o 
registo de todos os momentos de avaliação da PA e FC.
Sucessivamente, aplicou-se o questionário abrangendo 
dados demográficos, possíveis fatores de risco e história 
familiar de doenças cardiovasculares. 

Gráfico 1 – Variação da pressão arterial sistólica e diastólica antes, durante e após o fumar do 1º cigarro. 
Legenda: PAS - Pressão Arterial Sistólica; PAD – Pressão Arterial Diastólica; mmHg – Milímetro de mercúrio 
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Resultados 
O presente estudo é constituído por 28 jovens adultos (n 
= 28), com uma média de idades de 22,29 anos (mínimo: 
19 anos e máximo: 29 anos), onde o sexo feminino (n=17, 
60,70%) prevaleceu em relação ao sexo masculino (n=11, 
39,30%). 
A maioria dos indivíduos não tinha qualquer dos fatores 
de risco cardiovasculares conhecidos. Confirmou-se 
apenas 1 indivíduo com diabetes Mellitus e 2 indivíduos 
sedentários. 
Relativamente à história familiar de doença cardiovascular, 
confirmou-se a história familiar de HTA em mais de 2/3 
da amostra (n=19, 67,9%). 
De acordo com o gráfico 1, verificou-se uma tendência 
crescente nos valores tensionais com o início do ato de 
fumar, confirmando-se valores médios máximos durante 
a 2ª avaliação (PAS 133,21 mmHg e PAD 81,57 
mmHg). Por outro lado, após o ato de fumar, confirmou-
se uma tendência decrescente dos valores tensionais, 
verificando-se valores médios mínimos de PAS e PAD 
na 3ª e última avaliação (126,43 mmHg e 75,79 mmHg, 

respetivamente).
Constatou-se que todas as relações entre os momentos 
estudados apresentaram diferenças estatisticamente 
significativas. Verificou-se aumento estatisticamente 
significativo (tanto da PAS como da PAD), quando 
comparados valores tensionais antes de fumar com 
os vários momentos do ato de fumar. Da mesma 
forma, confirmou-se uma diminuição estatisticamente 
significativa, quando comparados os valores tensionais 
da 3ª avaliação durante o ato de fumar e 15 minutos após 
o consumo (Tabela 5).
Contrariamente ao 1º cigarro consumido, no ato de fumar 
o 2º cigarro aparenta ocorrer estabilização dos valores 
tensionais sistólicos e diastólicos, embora com médias 
máximas semelhantes ao 1º cigarro (PAS 132,82 mmHg 
e PAD 78,89 mmHg), neste caso durante a 1ª avaliação. 
No entanto, olhando para os valores tensionais após o 
ato de fumar, confirma-se novamente uma tendência 
decrescente nos valores da PAS e PAD, verificando-se 
médias mais baixas na última e 3ª avaliação (PAS 126,43 
mmHg e PAD 76,14 mmHg). (Gráfico 2).

Tabela 1 – Relação da pressão arterial sistólica e diastólica em diferentes momentos de avaliação no 1º cigarro (n=28, p-value < 0,05). 

Legenda: PAS - Pressão Arterial Sistólica; PAD – Pressão Arterial Diastólica; mmHg – Milímetro de mercúrio 
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Gráfico 2 – Variação da pressão arterial sistólica e diastólica antes, durante e após o consumo do 2º cigarro. 
Legenda: PAS - Pressão Arterial Sistólica; PAD – Pressão Arterial Diastólica; mmHg – Milímetro de mercúrio 

Tabela 2 – Relação da pressão arterial sistólica e diastólica em diferentes momentos de avaliação no 2º cigarro (n=28, p- value < 0,05). 

Legenda: PAS - Pressão Arterial Sistólica; 
PAD – Pressão Arterial Diastólica; 
mmHg – Milímetro de mercúrio 
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De forma a perceber se existe relação entre o momento 
da 3ª avaliação após 1º cigarro e os vários momentos 
associados ao consumo do 2º cigarro recorreu-se à tabela 
6. Constatando-se que todas as relações estudadas foram 
estatisticamente significativas. 
Verificaram-se diferenças significativas associadas ao 
aumento das PAS e PAD durante o ato de fumar o 2º 
cigarro quando comparadas com 3ª avaliação após 1º 
cigarro, assim como diferenças significativas associadas 
à diminuição da PAS quando comparada à 3ª avaliação 
no consumo e a 3ª avaliação após consumo. A variável 
PAD na 3ª avaliação durante o ato de fumar e na última 
avaliação após o ato registou uma diminuição, porém não 
apresenta significado estatístico (p=0,081).
No gráfico 3 confirmou-se uma tendência crescente nos 
valores da FC com o início do ato de fumar, verificando-
se valores médios máximos durante a 2ª avaliação (98,93 
bpm). Relativamente ao momento após o ato de fumar, 
regista-se uma tendência decrescente, verificando-se 
valores médios mínimos da FC durante 3ª avaliação 
(83,82 bpm).
No 2º cigarro, verificou-se uma tendência crescente nos 
valores da FC com o início do ato de fumar, verificando-
se valores médios máximos durante a 2ª avaliação (92,46 
bpm). Relativamente ao momento após o ato de fumar, 

Gráfico 3 - Variação da frequência cardíaca antes, durante e após fumar o 1º cigarro 
Legenda: FC – Frequência Cardíaca; bpm – Batimento por minuto

regista-se uma tendência decrescente, verificando-se 
valores médios mais baixos da FC durante 3ª avaliação 
(83,79 bpm) (Gráfico 4).
Tendo em conta a variação da FC ao longo dos dois 
cigarros, verificou-se a relação entre si, recorrendo-se às 
tabelas 7 e 8. 
Analisando a tabela 7, constatou-se significância 
estatística em todos os momentos comparados. 
Comparando os valores da FC verificou-se significado 
estatístico entre o momento antes de fumar e 2ª 
avaliação durante o consumo (p= 0,0001), apresentando 
valores superiores com o ato de fumar. Existiu também 
diminuição significativa em relação à 3ª avaliação durante 
o ato e nos 15 minutos de recuperação (0,0001).
Analisando a tabela 8, verificou-se significância 
estatística em todas as relações associadas ao consumo 
do 2º cigarro. Constatou-se um aumento significativo da 
FC em relação ao valor antes de fumar com a 2ª avaliação 
durante o ato de fumar. Confirmou-se igualmente 
significado estatístico entre 3ª avaliação durante o ato de 
fumar e a última avaliação após o ato, associada a uma 
diminuição da FC.
Tendo em conta a amostra total, constatou-se evidencia 
estatística significativa dos valores obtidos entre os 
momentos de avaliação. Verificou-se que os valores da 
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Gráfico 4 - Variação da frequência cardíaca antes, durante e após fumar o 2º cigarro. 
Legenda: FC – Frequência Cardíaca; bpm – Batimento por minuto

Tabela 3 – Relação da frequência cardíaca em diferentes momentos de avaliação no 1º cigarro (n=28, p-value < 0,05). 

Legenda: FC – Frequência Cardíaca; bpm - Batimento por minuto 

Tabela 4 – Relação da frequência cardíaca em diferentes momentos de avaliação no 2º cigarro (n=28, p-value < 0,05). 

Legenda: FC – Frequência Cardíaca; bpm - Batimento por minuto 
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PAS, PAD e FC antes de fumar foram superiores no 2º 
cigarro relativamente ao 1º cigarro (ver tabela 9).

Discussão 
Relativamente ao comportamento da PA e FC antes do 
início do ato de fumar os dois cigarros, constatou-se que 
os valores basais antes de fumar o segundo cigarro foram 
superiores (PAS p= 0,008; PAD p= 0,030; FC p= 0,0001) 
comparativamente ao 1º cigarro. Os resultados do presente 
estudo são corroborados pelo estudo de Decesaris et al, que 
incluiu 40 indivíduos (10 fumadores normotensos, 10 não 
fumadores normotensos, 10 fumadores hipertensivos e 
10 não fumadores hipertensivos)(10). Este comportamento 
pode ser provocado pelo efeito duradouro da nicotina, 
uma vez que o tempo de eliminação desta é de 2 horas, 
aproximadamente, após o individuo parar de fumar(4). 
Associado à variação da PA e FC, salientou-se um 
aumento dos valores da PAS (1º cigarro p= 0,0001; 2º 
cigarro p= 0,001), PAD (1º cigarro p= 0,0001; 2º cigarro 
p= 0,003) e FC (1º e 2º cigarro p= 0,0001) com o início 
do ato de fumar, em cada cigarro. A nicotina presente no 
cigarro promove a libertação de catecolaminas, ativadas 
pelo sistema nervoso simpático, sendo responsável pelo 
aumento da PA e FC(11,12). De acordo com Grassi et al, 
que estudou 9 fumadores diários normotensos, verificou 
que a PA e FC aumentaram após o primeiro cigarro. Este 
incremento foi acompanhado pelo aumento acentuado 
de norepinefrina e epinefrina, responsáveis pelo aumento 
das variáveis em análise(9). 
Observou-se que os valores tensionais máximos 
atingiram-se na 2ª avaliação, durante o 1º cigarro (PAS 
e PAD p= 0,0001). Contudo, este comportamento não 

Tabela 5 – Representação da significância estatística entre o momento antes de fumar de cada cigarro (1º e 2º cigarro) e variáveis pressão 
arterial sistólica e diastólica e frequência cardíaca (n=28, p-value < 0,05). 

Legenda: PAS – Pressão Arterial Sistólica; PAD – Pressão Arterial Diastólica; FC – Frequência Cardíaca 

se verificou no 2º cigarro, os valores tensionais máximos 
obtiveram-se na 1ª avaliação (PAS p= 0,005; PAD p= 
0,0001). O valor máximo da FC, em ambos os cigarros, 
foi atingido na 2ª avaliação. O aumento dos valores da 
PAS e PAD na 1ª avaliação durante o ato de fumar no 2º 
cigarro, acontece devido ao efeito prolongado da nicotina 
na corrente sanguínea, já explicado anteriormente. 
Groppeli et al estudaram 16 fumadores saudáveis que 
fumam mais de 20 cigarros por dia, comprovam os dados 
encontrados no 1º cigarro. O aumento dos parâmetros 
PAS, PAD e FC, ocorreram aos 2,5 minutos(13). Decesaris 
et al revela resultados semelhantes, o ato de fumar 
provocou um aumento das variáveis em estudo entre os 2 
e 4 minutos(10). 
Relativamente ao tempo de recuperação, verificou-se a 
diminuição da PA e FC ao longo dos 15 minutos. Todavia, 
o valor mantém-se aumentados comparativamente aos 
valores basais antes de fumar. Omvik et al corroboram os 
dados obtidos, após fumar um cigarro os valores da PA e 
FC decrescem(14). 
Após interpretação de todos os resultados, confirma-se 
que o consumo de tabaco, influência o comportamento 
da PA e FC. 

Conclusão 
O presente estudo verificou que existe uma relação 
direta entre o consumo de tabaco e a PAS, PAD e FC, 
e consequente aumento dos valores supracitados, de 
forma aguda. Após o ato de fumar, os valores da PA e 
FC diminuíram, permanecendo aumentados em relação 
aos valores antes de fumar, devido ao efeito duradouro da 
nicotina.
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Resumo
Introdução: As doenças cerebrovasculares continuam a ser uma das principais causas de morbimortalidade a nível mundial. Os acidentes 
vasculares cerebrais (AVCs) hemorrágicos, embora menos frequentes que os AVCs isquémicos, apresentam taxas de mortalidade superiores, 
tendo a hipertensão arterial (HTA) como principal fator de risco para a sua ocorrência. Objetivos: Analisar a prevalência de HTA em 
doentes internados por AVC hemorrágico, as características demográficas desta população e o impacto da HTA na mortalidade aos 30 dias.
Métodos: Análise retrospetiva dos doentes internados por AVC hemorrágico na Unidade de AVC de Centro Hospitalar Tondela-Viseu, ao 
longo de um ano, recorrendo a registos do SClínico e analisando os dados estatisticamente com recurso ao programa SPSS®. 
Resultados: Identificaram-se 89 doentes, com idade média de 72.81 ± 12.81 anos, 39.3% do sexo feminino. Tinham antecedentes de 
HTA 60.7% dos doentes, dos quais 81.5% estavam medicados com terapêutica anti-hipertensora. A média de idades foi semelhante no 
grupo com e sem HTA (72.87 vs 72.71 anos, p=0.950). Dos doentes com HTA, 42.6% eram mulheres; no grupo dos não hipertensos, estas 
corresponderam a 34.3% (p=0.433). 
Em média, à entrada no serviço de urgência, a pressão arterial sistólica (PAS) foi de 170 mmHg e a diastólica (PAD) de 91 mmHg; 
79.8% dos doentes apresentavam, no momento da admissão, PAS maior ou igual 140 mmHg e 51.7% PAD maior ou igual 90 mmHg. 
Quando comparado com os doentes internados nesse ano com AVC isquémico (n=322), o valor médio de PAS e PAD à entrada no serviço 
de urgência foi significativamente superior no grupo com AVC de natureza hemorrágica (respetivamente, 154 vs 170 mmHg, p=0.000 e 
85 vs 91 mmHg, p=0.003), embora a prevalência de HTA previamente diagnosticada não fosse significativamente superior (55.6% dos 
doentes com AVC isquémico eram também hipertensos, p=0.392). 
Nos doentes com AVC hemorrágico não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos com e sem antecedentes de HTA 
quanto à mortalidade aos 30 dias (16.7% vs 20.0%, p=0.689). A PAS à entrada no serviço de urgência foi apenas ligeiramente superior 
no grupo dos doentes que faleceram no 1º mês em comparação com os sobreviventes (171 vs 169 mmHg, p=0.819), já a PAD foi em média 
inferior, mas também sem atingir significância estatística (85 vs 92 mmHg, p=0.163). 
Conclusão: A HTA revelou-se altamente prevalente nos doentes internados com AVC hemorrágico, com mais de metade dos doentes com 
diagnóstico de HTA prévio ao evento. Apesar de grande parte destes se encontrar medicada com fármacos anti-hipertensores, a maioria 
tinha valores de pressão arterial não controlados e superiores aos dos doentes internados com AVC isquémico. O diagnóstico prévio de HTA 
não apresentou impacto estatisticamente significativo na mortalidade dos doentes com AVC hemorrágico, pelo menos a curto prazo, mas 
mais estudos são necessários, nomeadamente quanto ao impacto na mortalidade a longo prazo e na repetição de eventos cerebrovasculares.

Abstract
Introduction: Cerebrovascular diseases continue to be one of the leading causes of morbidity and mortality worldwide. Although less 
frequent than ischemic strokes, hemorrhagic strokes have higher mortality rates and have arterial hypertension (AHT) as the main risk 
factor.
Objectives: Analyze the prevalence of AHT in patients hospitalized for hemorrhagic stroke, the demographic characteristics of this 
population and the impact of AHT on 30-day mortality.
Methods: Retrospective analysis of patients hospitalized for hemorrhagic stroke in the Centro Hospitalar Tondela-Viseu Stroke Unit, 
over a year, using SClínico records and analyzing the data using SPSS®.
Results: The sample consisted of 89 patients, with a mean age of 72.81 ± 12.81 years, 39.3% female. 60.7% had a history of AHT, of 
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Introdução
As doenças cerebrovasculares constituem uma das 
principais causas de mortalidade e morbilidade a nível 
mundial, nomeadamente em Portugal.1 Embora menos 
frequentes que os acidentes vasculares cerebrais (AVCs) 
isquémicos, os AVCs hemorrágicos apresentam taxas 
de mortalidade superiores a estes, sendo a hipertensão 
arterial (HTA) o principal fator de risco para a sua 
ocorrência.2-6 De facto, o diagnóstico de HTA mais do 
que duplica o risco de um indivíduo vir a desenvolver um 
AVC desta natureza.7-10

Num estudo de Yun-Mi Song et al., por cada aumento 
de 20 mmHg na pressão arterial sistólica (PAS), o 
risco relativo de desenvolver um AVC hemorrágico 
foi significativamente superior ao risco de vir a sofrer 
um AVC isquémico (3.18 versus 2.23) e para pressões 
arteriais superiores a 180/110 mmHg a diferença foi 
ainda mais significativa (28.83 versus 9.56). 11

Por outro lado, a elevação da pressão arterial pode não ser 
a causa, mas uma consequência do AVC hemorrágico, 
uma vez que durante a fase aguda, a pressão arterial pode 
aumentar devido à elevação da pressão intracraniana e à 
dor associada ao efeito de massa da hemorragia.12 Além 
disso, a elevação descontrolada da pressão arterial e a sua 
variabilidade marcada são fatores de risco para aumentar 
a expansão da hemorragia e consequentemente associam-
se a um pior prognóstico.13-15 

Objetivos
Os principais objetivos do trabalho foram:

which 81.5% were medicated with antihypertensive therapy. The mean age was similar in the group with and without AHT (72.87 
vs 72.71 years, p=0.950). In the hypertension group, 42.6% were women and 34.3% were women in the non-hypertensive group 
(p=0.433).
On average, when admitted to the emergency department, the systolic blood pressure (SBP) was 170 mmHg and the diastolic blood 
pressure (DBP) was 91 mmHg; 79.8% of the patients had at admission SBP greater than or equal to 140 mmHg and 51.7% had DBP 
greater than or equal to 90 mmHg. When compared to patients hospitalized this year with ischemic stroke (n=322), the mean value of 
SBP and DBP at admission was significantly higher in the group with hemorrhagic stroke (respectively, 154 vs 170 mmHg, p=0.000 
and 85 vs 91 mmHg, p=0.003), although the prevalence of previously diagnosed AHT was not significantly higher (55.6% of patients 
with ischemic stroke also have AHT, p=0.392).
In patients with hemorrhagic stroke there was no statistically significant difference between the groups with and without history of AHT 
regarding 30-day mortality (16.7% vs 20.0%, p=0.689). The SBP at admission was only slightly higher in the group of patients who 
died in the first month compared to survivors (171 vs 169 mmHg, p=0.819), whereas the DBP was on average lower, but also without 
reaching statistical significance (85 vs 92 mmHg, p=0.163).
Conclusion: AHT proved to be highly prevalent in hospitalized patients with hemorrhagic stroke, with more than half of patients 
diagnosed with AHT prior to the event. Although most of these were on antihypertensive drugs, most had uncontrolled blood pressure 
values   higher than hospitalized patients with ischemic stroke. The previous diagnosis of AHT had no statistically significant impact on 
mortality in patients with hemorrhagic stroke, at least in a short period of time, but more studies are needed, namely regarding the impact 
on long-term mortality and the repetition of cerebrovascular events.

1. Analisar a prevalência de hipertensão arterial em 
doentes internados por AVC hemorrágico.
2. Analisar às características demográficas desta 
população, nomeadamente comparar a idade média entre 
indivíduos internados por AVC hemorrágico com e sem 
HTA e a prevalência de HTA por géneros.
3. Avaliar os valores de PAS e PAD à admissão no 
serviço de urgência dos doentes com AVC hemorrágico e 
compará-los com doentes admitidos por AVC isquémico 
no mesmo período temporal.
4. Avaliar o impacto do diagnóstico prévio de HTA e dos 
valores de PAS e PAD à admissão no serviço de urgência, 
na mortalidade aos 30 dias em doentes internados por 
AVC hemorrágico.

Métodos
Foi realizada uma análise retrospetiva dos doentes 
internados por AVC hemorrágico na Unidade de AVC 
do Centro Hospitalar Tondela-Viseu, durante o período 
de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017, recorrendo 
aos registos do SClínico. A análise estatística foi realizada 
com recurso ao programa SPSS®.

Resultados
Dos 411 doentes internados, no ano de 2017, na Unidade 
de AVC do Centro Hospitalar Tondela-Viseu, 89 foram 
admitidos por AVC hemorrágico. A idade média destes 
doentes foi de 72.81 ± 12.81 anos [39-93 anos] e 39.3% 
(n=35) eram do sexo feminino. Quando analisados os 
antecedentes, verificou-se que 60.7% (n=54) dos doentes 
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internados com AVC hemorrágico tinham antecedentes 
de HTA, dos quais 81.5% (n=44) estavam medicados 
com terapêutica anti-hipertensora. A média de idades foi 
semelhante no grupo com e sem HTA (respetivamente, 
72.87 vs 72.71 anos, p=0.950). Dos doentes com HTA, 
42.6% eram mulheres (n=23) e 34.3% (n=12) eram 
deste género no grupo dos não hipertensos (p=0.433), 
não se verificando, portanto, diferenças estatisticamente 
significativas entre géneros nos dois grupos.
À entrada no serviço de urgência, os doentes com AVC 
hemorrágico tinham em média uma PAS de 170 mmHg 
[112-247 mmHg] e uma PAD de 91 mmHg [55-137 
mmHg]. No momento da admissão, 79.8% (n=71) dos 
doentes apresentava PAS maior ou igual a 140 mmHg e 
em 51.7% (n=46) foi registada uma PAD maior ou igual 
90 mmHg (Fig.1).

QUANTIFICAÇÃO DA PRESENÇA DE HTA À 
ADMISSÃO NOS DOENTES INTERNADOS POR AVC 

HEMORRÁGICO

Figura 1 – Quantificação da presença de HTA à admissão 
nos doentes internados por AVC hemorrágico. 

Quando comparado com os doentes internados neste 
ano com AVC isquémico (n=322), o valor médio 
de PAS e PAD à entrada no serviço de urgência 
foi significativamente superior no grupo com AVC 
hemorrágico. A PAS média à admissão nos doentes com 
AVC isquémico foi de 154 mmHg [60-245 mmHg] 
versus a média de 170 mmHg, já mencionada nos 
doentes admitidos com AVC hemorrágico (p=0.000). Já 
a PAD média nos doentes com AVC isquémico foi de 
85 mmHg [37-160 mmHg], também significativamente 
inferior à média de 91 mmHg dos doentes com AVC 
hemorrágico (p=0.003) (Fig.2).

PAS E PAD À ADMISSÃO NO SERVIÇO DE URGÊNCIA 
NOS DOENTES COM AVC HEMORRÁGICO E AVC 

ISQUÉMICO

Figura 2 - PAS e PAD à admissão no serviço de urgência 
nos doentes com AVC hemorrágico e AVC isquémico

Apesar do exposto, a prevalência de HTA previamente 
diagnosticada não era significativamente superior no 
grupo de doentes com AVC hemorrágico, visto que 
55.6% (n=179) dos doentes com AVC isquémico eram 
também hipertensos (p=0.392) (Fig.3).
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PREVALÊNCIA DA HTA NOS DOENTES ADMITIDOS 
POR AVC HEMORRÁGICO E AVC ISQUÉMICO

Figura 3 - Prevalência da HTA nos doentes admitidos 
por AVC hemorrágico e AVC isquémico.

Nos doentes com AVC hemorrágico, quanto à mortalidade 
aos 30 dias, não houve diferença estatisticamente 
significativa entre os grupos com e sem antecedente 
de HTA, a qual foi de 16.7% (n=9) versus 20.0% (n=7, 
p=0.689) respetivamente. A PAS à entrada no serviço de 
urgência foi apenas ligeiramente superior no grupo dos 
doentes que faleceram no 1º mês em comparação com os 
sobreviventes, 171 mmHg [128-288 mmHg] versus 169 
mmHg [112-249 mmHg], p=0.819, respetivamente. Já 
a PAD foi em média inferior, mas também sem atingir 
significância estatística, respetivamente 85 mmHg [55-

115 mmHg] vs 92 mmHg [55-137 mmHg], p=0.163 
(Fig.4).

COMPARAÇÃO DA PAS E PAD À ADMISSÃO NO 
SERVIÇO DE URGÊNCIA ENTRE SOBREVIVENTES E 
DOENTES FALECIDOS NOS PRIMEIROS 30 DIAS PÓS 

AVC HEMORRÁGICO

Figura 4 - Comparação da PAS e PAD à admissão 
no serviço de urgência entre sobreviventes e doentes 
falecidos nos primeiros 30 dias pós AVC hemorrágico. 

Conclusão
A HTA revelou-se prevalente nos doentes internados 
com AVC hemorrágico, com mais de metade dos 
doentes com diagnóstico de HTA prévio ao evento. 
Apesar de grande parte destes se encontrar medicado 
com fármacos anti-hipertensores, a maioria tinha valores 
de pressão arterial não controlados à admissão no serviço 
de urgência e de uma faixa superior quando comparados 
com os doentes admitidos com AVC isquémico. Esta 
conclusão está de acordo com o descrito na literatura, em 
que a HTA surge como principal fator de risco para o 
desenvolvimento de um AVC hemorrágico.2-6 
Quanto à análise de características demográficas desta 
população, não se verificaram diferenças estatisticamente 
significativas quanto à distribuição de géneros e à média 
de idades nos grupos com e sem hipertensão.
O diagnóstico prévio de HTA não apresentou impacto 
estatisticamente significativo na mortalidade dos doentes 
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com AVC hemorrágico, pelo menos a curto prazo, mas 
mais estudos são necessários, nomeadamente quanto ao 
impacto na mortalidade a longo prazo e na repetição de 
eventos cerebrovasculares.
A HTA constitui assim o principal fator de risco para o 
desenvolvimento de um AVC hemorrágico, uma entidade 
que continua a ser associada a elevada morbilidade e 
mortalidade e com escassas ofertas terapêuticas quando 
comparada com o AVC isquémico, no qual as técnicas 
de trombólise e trombectomia modificaram o paradigma 
do prognóstico vital e funcional destes doentes e se 
continuam a desenvolver. Assim, no AVC hemorrágico 
torna-se essencial a aposta na prevenção, com destaque 
para a monitorização regular da tensão arterial e 
otimização do tratamento nos doentes hipertensos.
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Resumo
Introdução: Os diuréticos tiazídicos são fármacos de primeira linha no tratamento da hipertensão arterial. Pelas suas 
propriedades fotossensibilizantes, permanece por esclarecer se o seu uso prolongado aumenta o risco de cancro de pele.
Objetivo: avaliar a possível associação entre o uso de diuréticos tiazídicos e o diagnóstico de cancro de pele.
Metodologia: Pesquisa bibliográfica nas principais bases de dados médicas online, com os termos MeSH “thiazide diuretics” 
AND “skin cancer”, sem restrições à população exceto medicação com diuréticos tiazídicos. O comparador foi a ausência de 
tiazida/administração de placebo/outro anti-hipertensor e o outcome cancro de pele.
Resultados: Foram incluídos 13 artigos – 3 cohort retrospetivas, 1 cohort prospetiva, 6 estudos caso-controlo e 3 meta-
análises. 9 estudos reportam associação entre o uso de tiazidas e o desenvolvimento de cancro de pele, nomeadamente 
melanoma, carcinoma espinho-celular e carcinoma basocelular. Vários autores reportam uma evidente relação dose-resposta 
entre a utilização de hidroclorotiazida e a incidência de carcinoma baso e espinhocelular. Os restantes estudos não corroboram 
esta relação, permanecendo um tema controverso.
Conclusão: A interpretação destes resultados deve ser cautelosa, já que, apesar de existir uma relação estatisticamente 
significativa de risco de desenvolver cancro de pele com o uso diário de diuréticos tiazídicos, este risco é baixo, não devendo 
estes fármacos deixar de ser utilizados quando o seu benefício anti-hipertensivo é evidente e superior ao potencial risco.

Abstract
Introduction: Thiazide diuretics are first-line drugs in the treatment of arterial hypertension. Due to its photosensitizing 
properties, it remains unclear whether its prolonged use increases the risk of skin cancer.
Aim: To evaluate the possible association between the use of thiazide diuretics and the diagnosis of skin cancer.
Methodology: Research in major online medical databases, with MeSH terms “thiazide diuretics” AND “skin cancer”, 
with no population restrictions except medication with thiazide diuretics. The comparator was the absence of thiazide/
administration of placebo/other antihypertensive and the outcome was of skin cancer.
Results: 13 articles were included – 3 retrospective cohorts, 1 prospective cohort, 6 case-control studies and 3 meta-analyses. 
9 studies reported an association between the use of thiazides and the development of skin cancer, namely melanoma, 
squamous cell carcinoma and basal cell carcinoma. Several authors report a clear dose-response relationship between the use 
of hydrochlorothiazide and the incidence of basal and squamous cell carcinoma. The remaining studies do not support this 
relationship remaining a controversial issue.
Conclusion: These results should be analyzed carefully, since, although there is a statistically significant relationship between 
the risk of developing skin cancer and the administration of thiazide diuretics, this risk is low, so these drugs should not be 
discontinued when their antihypertensive benefit is evident and greater than the potential risk.

Introdução
A hipertensão arterial (HTA) é o principal fator de 
risco associado às doenças cérebro-cardiovasculares, 
contribuindo em 13% para a mortalidade mundial.1 
Em Portugal, a prevalência de HTA na população com 
idade igual ou superior a 15 anos estima-se em 33%,2 
semelhante à prevalência mundial - 33.4% - para a 

população adulta com mais de 18 anos.3 As guidelines 
da Sociedade Europeia de Cardiologia endossam os 
diuréticos tiazídicos como fármacos de primeira linha 
no tratamento da hipertensão arterial.4 No entanto, 
estes fármacos têm propriedades fotossensibilizantes, 
induzindo reações fototóxicas a nível molecular, 
permanecendo por esclarecer se estas alterações têm 
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impacto na carcinogénese e se o uso prolongado desta 
classe farmacológica aumenta o risco de cancro de 
pele.5-12       
O objetivo desta revisão da literatura foi avaliar a 
possível associação entre o uso de diuréticos tiazídicos e 
o diagnóstico de cancro de pele.

Métodos
Pesquisa bibliográfica nas bases de dados MEDLINE, 
Embase, Cochrane Library e Google Scholar, com os 
termos MeSH “thiazide diuretics” AND “skin cancer”, 
sem limite de publicação, em português e inglês. Os 
artigos alvo de análise não tiveram restrições à população 
exceto estar medicada com diuréticos tiazídicos, o 
comparador foi a ausência de tiazida/administração de 
placebo/outro anti-hipertensor e o outcome cancro de pele, 

nomeadamente carcinoma basocelular (CB), carcinoma 
espinhocelular (CE) e melanoma (M); foram excluídas 
as publicações não relacionadas com o tema, repetidas ou 
que constituíam comentários a outros artigos.

Resultados
Das 49 referências identificadas, foram selecionadas 30 
através da leitura de título e/ou abstract, excluindo-se as 
restantes por irrelevância ou por duplicação de artigos. 
25 dos artigos foram lidos na íntegra, sendo incluídos 
na revisão 13 – 3 cohort retrospetivas (CR), 1 cohort 
prospetiva (CP), 6 estudos caso-controlo (ECC) e 
3 meta-análises (MA). 5 estudos incluíram diversos 
fármacos tiazídicos, 3 apenas hidroclorotiazida (HCTZ) 
e 2 bendroflumetiazida.
A tabela seguinte resume as principais características dos 

Figura 1 – Flowchart da pesquisa e seleção de estudos
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artigos selecionados:

Autor Ano Tipo de 
estudo Nacionalidade da População e Metodologia

Westerdahl J, et al.13 1996 ECC Suécia; 400 casos de melanoma vs 640 controlos.

De Vries E, et al.10 2012 ECC
Estudo multicêntrico em 8 países europeus – Finlândia, Alemanha, Grécia, Itália, 
Malta, Polónia, Escócia e Espanha; 409 CE, 602 CB, 360 melanoma vs 1550 controlos; 
Questionários, regressão logística;

Schmidt SAJ, et al.9 2015 ECC
Dinamarca; Danish Cancer Registry - CE (n = 2282), CB (n = 17 242) e melanoma (n 
= 3660) vs 231.743 controlos (outros anti-hipertensores, ou sem fármacos), 1991–2010; 
Regressão logística condicional;

Pedersen SA, et al.8 2017 ECC
Dinamarca; Danish Cancer Registry, 2004-2012 – doentes com cancro de pele não-
melanoma, vs controlos; Danish Prescription Registry, 1995-2012- Prescrição cumulativa 
de HCTZ; Regressão logística condicional, ORs;

Pottegard A, et al.12 2017 ECC
Dinamarca; Danish Cancer Registry, 2004–2012 - 633 CE do lábio vs 63 067 controlos.  
Danish Prescription Registry, 1995–2012- Registos de prescrição de HCTZ, uso 
cumulativo. Regressão logística, ORs;

Pottegard A, et al.14 2018
ECC

Dinamarca; Casos de melanoma, Jan 2004 a Dez 2015 vs população sem cancro. Dose 
cumulativa de HCTZ vs outros anti-hipertensores; Regressão logística, OR;

Kaae J, et al.11 2010 CR Dinamarqueses >15 anos, 1995-2006, n = 4.761.749

Ruiter R, et al.15 2010 CR Holanda; Prescrição de diuréticos na farmácia, diagnóstico de CB por MF; n=10.692, 
Modelo de Cox;

Nardone B, et al.6 2016 CR Northwestern Medicine Enterprise Data Warehouse, EUA; TZ sem história prévia de 
cancro de pele vs controlos; Regressão logística.

Su K, et al.16 2018 CP
Hipertensos de raça branca, não-hispânicos, norte da Califórnia, n=28.357, prescrições 
eletrónicas de TZ, desenvolvimento de carcinomas da pele durante follow-up; Modelo de 
Cox, estimativa de aHR. 

Gandini S, et al.5 2018 RS+MA 19 estudos - 7 CP, 6 ECC, 6 CR; n=82.082

Shin D, et al.7 2019 MA 9 estudos - 7 ECC, 2 CR; n=395.789

Sousa JP, 

et al.17
2019 MA 10 estudos - 6 ECC, 4 CR; n=7.079.530

Legenda: aHZ – adjusted hazard ratio; CB – carcinoma basocelular; CE – carcinoma espinhocelular; CP – cohort prospetiva; CR – cohort retrospetiva; 
ECC – estudos caso-controlo; HCTZ – hidroclorotiazida; MA – metanálise; MF – médico de família; OR – odds-ratio; RS – revisão sistemática; TZ – 
tiazidas;
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Westerdahl et al.,13 num estudo caso-controlo realizado 
na Suécia, em 1996, reporta associação entre o uso de 
tiazidas e melanoma (OR 1,4, IC 95%). Estudos recentes 
corroboram esta associação – em 2016, Nardone et al.6 
relata uma associação significativa para melanoma (OR 
1.82, IC 95%, 1.01–3.82) e CB (OR 2.11, IC 95%, 1.60–
2.79), e Pottegard,14 em 2018, publica os resultados de 
um estudo caso-controlo desenvolvido na Dinamarca, 
verificando que uma dose cumulativa ≥50000mg de 
hidroclorotiazida (HCTZ) também se associava a 
desenvolvimento de melanoma (aOR 1.22, IC 95%, 
1.09-1.36). Estes resultados coincidem com os obtidos na 
meta-análise de Sousa JP et al.,17 objetivando-se risco de 
melanoma em 6 estudos (RR=1.17, IC 95%, 1.11–1.23, 
p<0.00001, i2=0%). Na mesma meta-análise, as tiazidas 
associaram-se ainda a aumento do risco de CB (6 estudos, 
RR=1.05, IC 95%, 1.01–1.10, p=0.02, i2=62%) e CE (7 
estudos, RR=1.35, IC 95%, 1.05–1.74, p=0.02, i2=92%). 
Relativamente a estes dois tipos de carcinoma, vários 
estudos corroboram os resultados obtidos por este autor. 
DeVries10 identifica um aumento de risco para ambos - 
CE (OR 1.66) e CB (OR 2.04), bem como Pedersen,8 
que identificou uma evidente relação dose-resposta entre 
HCTZ e a incidência de CB e CE, especialmente CE 
- uma dose cumulativa de HCTZ 50000mg associou-
se a aumento de risco de CB (OR 1.29, IC 95%, 1.23-
1.35) e CE (OR 3.98, IC 95%, 3.68-4.31), e para a dose 
cumulativa máxima >200,000mg de HCTZ verificou-
se ORs 1.54 (95% CI, 1.38-1.71) para CB e 7.38 (95% 
CI, 6.32-8.60) para CE, sendo que a utilização de 
outros diuréticos e anti-hipertensores não se associou a 
aumento de risco. Uma meta-análise de 20197 confirmou 
estes achados – as tiazidas associaram-se a aumento do 
risco de CE (aOR 1.86, IC 95%, 1.23 - 2.80), e a um 
aumento marginal do risco de CB (aOR 1.19, IC 95%, 
1.02 - 1.38), bem como de melanoma (aOR 1.14; IC 
95%, 1.01 - 1.29). Na mesma meta-análise, na análise por 
subgrupos, a HCTZ ou a HCTZ em combinação com 
outros anti-hipertensores associou-se significativamente 
a CE, sem heterogeneidade significativa entre os estudos 
(aOR 2.04, IC 95%, 1.79 - 2.33; Higgin’s I2 value = 
0.0 %; Q-statistics = 2.7, P value = 0.445). A HCTZ 
associou-se em particular a CE do lábio12 (aOR 2.1, 95% 
CI 1.7–2.6), aumentando o aOR para 3.9 (95%CI 3.0–
4.9) se doses cumulativas ≥25000 mg, havendo um claro 

efeito dose-resposta (P < 0.001) para a dose cumulativa 
máxima de HCTZ (≥100 000 mg, OR 7.7, IC 95%, 
5.7–10.5). Não se verificou associação de carcinoma do 
lábio com bendroflumetiazida, outros diuréticos ou anti-
hipertensores. Assumindo causalidade, estimou-se que 
11% dos CE do lábio possam ser atribuídos ao uso de 
HCTZ. No estudo já referido de Nardone,6 verificou-se 
igualmente uma associação significativa para CE (OR 
4.11, IC 95%, 2.66–6.35). Su K et al.,16 numa cohort 
prospetiva de hipertensos de raça branca, não-hispânicos, 
do norte da Califórnia (n=28357) diagnosticou, durante 
o follow-up, 3010 casos de CE em utilizadores de TZ, 
estimando-se um risco aumentado de CE (aHR=1.17, 
IC 95%, 1.07-1.28), vs não utlizadores (aHR=0.99, IC 
95%, 0.91-1.07). 4 estudos não encontraram associação 
entre a toma de diuréticos tiazídicos e carcinomas de pele; 
Schmidt et al.,9 em 2015, não encontrou esta associação 
num estudo caso-controlo desenvolvido numa população 
Dinamarquesa. Igualmente com dinamarqueses,11 e 
relativamente ao uso diário de bendroflumetiazida 
durante um período superior a 5 anos, verificou-se uma 
baixa evidência de risco aumentado de carcinoma da pele 
para utilizadores a longo prazo, tendo sido inconclusivo 
para utilizadores a curto prazo – 444 CB (0.9, IRR IC 
95%), 93 CE (1.5, IRR IC 95%), 89 melanoma (1.3, 
IRR IC 95%). Resultados equivalentes foram avançados, 
relativamente ao CB, por Ruiter et al.,15 em 2010. Uma 
revisão sistemática com meta-análise de Gandini et al.,5 
em 2018, que incluiu 19 estudos, também não identificou 
qualquer associação entre o uso de tiazidas e o risco de 
cancro de pele.

Discussão
Vários estudos são consensuais em evidenciar uma 
relação estatisticamente significativa de risco de 
desenvolver cancro de pele com o uso de diuréticos 
tiazídicos, nomeadamente CE, CB e melanoma. No 
entanto, os estudos são também consensuais em ressalvar 
que o risco é baixo, não devendo estes fármacos deixar de 
ser utilizados quando o seu benefício anti-hipertensivo 
é superior a este risco. De salientar que a maioria dos 
estudos foram realizados em países do Norte da Europa, 
incluindo uma população com fotótipo baixo, e outros 
fatores de risco, tanto para melanoma como para cancro 
de pele não melanoma, não foram avaliados, sendo fulcral 
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a sua consideração, nomeadamente comorbilidades, 
imunossupressão, exposição solar e a toma de outros 
fármacos com propriedades fotossensibilizantes.  
Pela segurança e benefício comprovados dos diuréticos 
tiazídicos no tratamento da hipertensão, estes não 
devem ser postos em causa perante a ansiedade de 
eventos adversos extremamente raros. Ainda assim, 
aquando da introdução destes fármacos, o doente e o 
médico devem conhecer este efeito secundário potencial, 
devendo a sua utilização ser ponderada tendo em conta 
o seu fotótipo, os antecedentes pessoais e familiares de 
cancro de pele e a utilização concomitante de outros 
fármacos fotossensibilizantes, devendo ser recomendada 
a utilização diária de protetor solar.
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