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Caros Congressistas

O 6º Congresso de Hipertensão Arterial vai decorrer em Vilamoura de 9 a 12 de Fevereiro de 
2012 e envolverá todos os profissionais que se dedicam ao estudo da Hipertensão Arterial, 
em Portugal e noutros países, numa perspectiva abrangente de avaliação do risco 
cardiovascular global do doente com Hipertensão.

Como habitualmente, o Congresso é organizado pela Sociedade Portuguesa de Hipertensão 
que, delegou no Dr. Fernando Pinto, a responsabilidade de liderar a Comissão Organizadora 
deste evento.

Contamos, entre outros destacados participantes, com a presença de vários membros da 
Direcção da Sociedade Europeia de Hipertensão, incluindo o seu actual Presidente, o Prof. 
Josep Redon, que, terá a seu cargo, a conferência inaugural do nosso Congresso.

Cumpre-me realçar a presença activa, no programa dos trabalhos, dos colegas da Medicina 
Geral e Familiar, numa mesa organizada conjuntamente com a Associação Portuguesa dos 
Médicos de Clínica Geral e, no Curso de Pós Graduação em Hipertensão. Este Congresso é-
lhes especialmente dirigido e, tem como objectivo, a discussão conjunta entre quem vê os 
doentes em ambulatório e em consultas especializadas.

É também, da maior importância, realçar a organização de mesas ou simpósios conjuntos 
com outras Sociedades ou grupos representativos de outras realidades. São exemplos, as 
dissertações sobre aspectos particulares da hipertensão em populações lusófonas 
particularmente de Moçambique e do Brasil , os Simpósios Mediterrânico, Luso Francês  e 
Luso húngaro, bem como  o Simpósio conjunto das Sociedades Portuguesa e Europeia de 
Hipertensão.

Cumpre-me realçar também a presença muito relevante da Indústria Farmacêutica que, 
numa altura de crise económica, nos continua a apoiar e a incentivar para que possamos 
cumprir os nossos objectivos.

O Congresso, permitirá abordar a hipertensão no contexto da coexistência de outros 
factores de risco cardiovasculares, promoverá o conhecimento actualizado dos mais 
importantes estudos publicados e, tem como objectivo mais importante, identificar a 
melhor estratégia para tratar os nossos doentes.

Todos juntos, levaremos esta nau a bom porto.

Bom Congresso.
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Caros Colegas,

Congratulando-me com a vossa presença que muito nos honra, quero saudar-vos 
calorosamente expressando, em meu nome pessoal e em nome da Comissão 
Organizadora, sinceros votos de boas-vindas ao 6º Congresso Português de Hipertensão e 
Risco Cardiovascular Global.

Na sequência do êxito dos anteriores Congressos da Sociedade Portuguesa de 
Hipertensão, organizar a edição deste ano constituiu um enorme desafio desde logo na 
procura de construir um programa científico aliciante, tentando manter o espírito inovador e 
ao mesmo tempo rever os temas fundamentais para a prática clínica diária, tornando o 
congresso apetecível para um grande número de médicos das mais variadas origens 
formativas. Seguramente incluídos nos destaques do vasto e abrangente programa 
científico estão as sessões conjuntas quer com a Sociedade Europeia de Hipertensão (SEH), 
quer com vários países europeus (Luso-Húngaro, Luso-Francês, Mediterrânico com a 
Grécia e a Turquia) quer ainda com países lusófonos (Moçambique e Brasil) que reflectem a 
crescente internacionalização da nossa reunião magna anual e que foi avalisada com a 
atribuição do patrocínio científico pela Sociedade Europeia de Hipertensão (este ano todas 
as sessões com palestrantes estrangeiros terão tradução simultânea, facto que 
indubitavelmente contribuiu para um surpreendente nº de inscrições – cerca de centena e 
meia – de médicos estrangeiros). Natural destaque vai também para outra das novidades 
deste ano: os cursos práticos - Curso de Formação Pós-graduada e Curso de Ecografia 
Cervical - ambos divididos em 4 sessões de carácter iminentemente prático, distribuídas 
pelos 4 dias de trabalhos, vocacionados primordialmente para os colegas em fase de 
formação e/ou aqueles que pretendem rever/aprofundar alguns aspectos da prática clínica 
diária.

Nestes tempos particularmente difíceis que atravessamos, não posso deixar de salientar e 
agradecer, pessoal e institucionalmente, o esforço significativo que a indústria farmacêutica 
e de equipamentos (bem como o Tivoli Marina Vilamoura) fez para tornar possível este 
evento e contribuir decisivamente para o enorme sucesso que adivinhamos.

O programa social inclui um Porto de Honra no dia da abertura dos trabalhos, com o 
objectivo de proporcionar um primeiro momento de amplo convívio e terá o seu ponto alto 
com o Jantar de Encerramento, para o qual estão convidados todos os participantes no 
Congresso e que será abrilhantado com a actuação (seguramente excelente) das nossas 
futuras colegas da Tuna Feminina de Medicina do Porto.

Um óptimo Congresso e uma excelente estadia.

Fernando Pinto
Presidente da Comissão Organizadora



COMISSÃO DE HONRA

- Sua Excelência o Senhor Presidente da República

- Ministro da Saúde

- Presidente da Comissão Parlamentar da Saúde

- Presidente da Câmara Municipal de Loulé

- Presidente da Grande Área Metropolitana do Algarve

- Presidente da Região de Turismo do Algarve

- Bastonário da Ordem dos Médicos

- Bastonária da Ordem dos Enfermeiros

- Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos

- Presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia

- Presidente da Fundação Calouste Gulbenkian

- Presidente da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento

- Presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica

- Presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia

- Presidente da Fundação Professor Fernando de Pádua

- Presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar

- Presidente da Associação Portuguesa dos Médicos da Carreira Hospitalar

CONVIDADOS INSTITUCIONAIS

- Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

- Secretário de Estado da Saúde

- Director-Geral da Saúde

- Presidente do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento

- Presidente do Conselho de Administração da Região da Saúde do Alentejo

- Presidente do Conselho de Administração da Região da Saúde do Algarve

- Presidente do Conselho de Administração da Região da Saúde do Centro

- Presidente do Conselho de Administração da Região da Saúde de Lisboa e Vale do Tejo

- Presidente do Conselho de Administração da Região da Saúde do Norte

- Coordenador Nacional para as Doenças Cardiovasculares

- Presidente do Conselho Nacional do Internato Médico

- Coordenador do Conselho Nacional do Médico Interno

06



SOCIEDADES CIENTÍFICAS 

- Presidente da Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral
- Presidente da Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular
- Presidente da Sociedade Portuguesa de Aterosclerose
- Presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia
- Presidente da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Cardio-Torácica e Vascular
- Presidente da Sociedade Portuguesa de Diabetologia
- Presidente da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo
- Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna
- Presidente da Sociedade Portuguesa de Nefrologia
- Presidente da Sociedade Portuguesa de Neurologia
- Presidente da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia
- Presidente da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade
- Presidente do Núcleo Português de Estudo da Hipertensão na Grávida

SOCIEDADES ESTRANGEIRAS 

- European Society of Hypertension
- World Hypertension League
- American Society of Hypertension
- British Hypertension Society
- Sociedade Brasileira de Hipertensão
- Sociedad Española de Hypertensión
- Société Française d' Hypertension Artérielle
- Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa

ASSOCIAÇÕES SÓCIO PROFISSIONAIS 

- Presidente da Associação dos Médicos Portugueses da Indústria Farmacêutica
- Presidente da Associação Nacional das Farmácias (ANF)
- Presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares (APAH)
- Presidente da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (APIFARMA)
- Presidente da Associação Portuguesa dos Nutricionistas (APN)

 ASSOCIAÇÕES DE DOENTES 
- Presidente da Associação dos Hipertensos de Portugal 

- Presidente do Instituto Nacional de Cardiologia Preventiva
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GRANDES BENFEITORES

Merck Sharp & Dohme

Boehringer Ingelheim

BMS/Sanofi-Aventis

Servier Portugal

Novartis

Laboratórios Delta

AstraZeneca

BENFEITORES

Menarini Portugal

Bayer Portugal

SÓCIOS AGREGADOS COLECTIVOS

BOLSA MENARINI DE FOMENTO À INVESTIGAÇÃO EM HTA

BOLSA DA “SUMMER SCHOOL” DA SPH

PRÉMIO FERNANDO DE PÁDUA 

“MELHOR COMUNICAÇÃO ORAL”

* As Bolsas e Prémios são atribuídos após apreciação dos trabalhos 
e deliberação de júris previamente nomeados para o efeito. 
O Regulamento para concorrer à Bolsa Menarini vem publicado 
na Revista Portuguesa de Hipertensão, Set/Out. 2007, nº 1, 52-3. 

BOLSAS E PRÉMIOS DA SPH E DO CONGRESSO* 
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CONGRESSO E SOCIEDADE CIVIL

CONGRESSO E CULTURA

"Viver saudável para prevenir as doenças" 
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11

FEV

FEV

QUINTA-FEIRA

SÁBADO

THURSDAY

SATURDAY

 14:30h

 20:30h

SESSÃO EDUCATIVA 

JANTAR DE ENCERRAMENTO

para crianças/jovens do concelho Loulé

Fernando Pinto e Pedro Cunha

TUNA FEMININA
DE MEDICINA DO PORTO
Patrocínio: Comissão Organizadora
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APOIOS TÉCNICOS AO CONGRESSO

SECRETARIADO SPH

SECRETARIADO EXECUTIVO 

VIAGENS E HOTELARIA 

PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 

W.H.L NEWSLETTER 

HTA NA NET

 

Inscrição de novos sócios, inscrição para 

Núcleo de Internos da SPH (NISPH), 

Regulamentos da European Society of Hypertension (ESH), 

Regularização de jóias e quotas

Veranatura - Conference Organizers

cidaliampacheco@veranatura.pt

Viagens Abreu, S.A.

Npinto.porto@abreu.pt

REVISTA PORTUGUESA DE HIPERTENSÃO 

E RISCO CARDIOVASCULAR

Editor Chefe: Prof. J. Braz Nogueira 

Editor Adj: Dr. Vítor Ramalhinho

Ver normas de publicação:

Revista Portuguesa de Hipertensão, Set./Out. 2007, nº 1, 54-6

WORLD HYPERTENSION LEAGUE NEWSLETTER

http://www.worldhypertensionleague.org

www.sphta.org.pt

www.eshonline.org

www.jhypertension.org
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 9FEV
QUINTA-FEIRA

THURSDAY

Abertura do Secretariado | Secretary Opening

COMUNICAÇÕES ORAIS / CARTAZES | ORAL / POSTER SESSION

Coffee Break e inauguração da Exposição Técnica e Científica

13:00

14:30

16:00

17:00

17:00

SALAS NEPTUNOPÉGASO | 

SALA PÉGASO

SALA NEPTUNO

MESA REDONDA | ROUND TABLE

ASPECTOS PARTICULARES DA HTA EM POPULAÇÕES LUSÓFONAS 

PARTICULAR ASPECTS OF HTN IN PORTUGUESE-SPEAKING POPULATIONS

Moderadores/Chairpersons: Albertino Damasceno, Maputo, Moçambique 
                                            e Manuel Bicho, Lisboa  

HTA em Moçambique | HTN in Mozambique

Domingos Diogo, Maputo, Moçambique

HTA no Brasil | HTN in Brazil
Maurício Rocha Júnior, Rio de Janeiro, Brasil

CURSO DE PÓS GRADUÇÃO EM HTA – SESSÃO 1
POST GRADUATION COURSE ON HTN – 1ST SESSION

EPIDEMIOLOGIA, DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO INICIAL
EPIDEMIOLOGY, DIAGNOSIS AND INITIAL EVALUATION

PROGRAMA CIENTÍFICO

Moderadores/Chairpersons: João Maldonado, Coimbra e Márcia Braga, Lisboa

Clarinda Neves, Aveiro
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PREVENÇÃO DO AVC 

Da Hipertensão à Fibrilhação Auricular | 

Da Fibrilhação Auricular ao AVC | 

| STROKE PREVENTION
Moderador/Chairperson: Fernando Pinto, Santa Mª Feira

From Hypertension to Atrial Fibrillation
Teresa Rodrigues, Santarém

From Atrial Fibrillation to stroke
Mesquita Bastos, Aveiro

18:00

19:00

18:30

SALA FÉNIX 3

SALA FÉNIX 3

SALA FÉNIX 3

SESSÃO SOLENE DE ABERTURA | OPENING CERIMONY

CONFERÊNCIA INAUGURAL | INAUGURAL LECTURE

Moderador/Chairperson: Fernando Pinto, Santa Mª Feira 

MICROALBUMINÚRIA | MICROALBUMINURIA 

Josep Redon, Valência, Espanha

SIMPÓSIO SATÉLITE BAYER | SATELLITE SYMPOSIUM BAYER

20:00 PORTO DE HONRA | WELCOME PORTO-WINE COKTAIL

14

 9FEV
QUINTA-FEIRA

THURSDAY

 10
FEV

SEXTA-FEIRA
FRIDAY

COMUNICAÇÕES ORAIS / CARTAZES | ORAL / POSTER SESSION08:00

Coffee Break10:30

 SESSÃO PLENÁRIA SPH-APMGF |PLENARY SESSION SPH-APMGF

CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM HTA – SESSÃO 2 
POST GRADUATION COURSE ON HTN – 2ND SESSION

QUANDO E COMO INICIAR TERAPÊUTICA FARMACOLÓGICA

WHEN AND HOW TO START PHARMACOLOGICAL THERAPY

09:00

11:00

11:00

SALAS PÉGASO | NEPTUNO |  FÉNIX 3

SALA FÉNIX 3

SALA NEPTUNO

SALA FÉNIX 3

Presidentes/Presidents: Paula Alcântara, Lisboa e Rubina Correia, Lisboa

Moderador/Chairperson: JC Marinho, Aveiro

Prelectores/Lecturers: Agostinho Monteiro, Porto, Luís Martins, Santa Mª Feira, 
                                  Pedro Damião, Aveiro e Vítor Ramalhinho, Lisboa

Moderadores/Chairpersons: Fernando Pinto, Santa Mª Feira e Luís Martins, Santa Mª Feira

AVALIAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR: ESTAMOS A SUBESTIMAR? 
CARDIOVASCULAR RISK ASSESSMENT: ARE WE UNDERESTIMATING? 
Serap Erdine, Turquia

OBESIDADE E HIPERTENSÃO | OBESITY AND HYPERTENSION   
Vasilios  Kotsis, Grécia

MESA REDONDA | 

SIMPÓSIO MEDITERRÂNICO | 

ROUND TABLE

MEDITERRANEAN SYMPOSIUM

Moderadores/Chairpersons: Pinto Carmona, Lisboa e Madalena Barata, Lisboa

Pedro Cunha, Guimarães

15

UMA CONVERSA INFORMAL SOBRE HTA

A CASUAL CONVERSATION ABOUT HTN
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ALMOÇO | LUNCH13:00

SIMPÓSIO SATÉLITE MEDICAMENTA 
SATELLITE SYMPOSIUM MEDICAMENTA

14:30

SALA FÉNIX 3

SIMPÓSIO SATÉLITE NOVARTIS 

SATELLITE SYMPOSIUM NOVARTIS

12:00

SALA FÉNIX 3

A PRÁTICA CLÍNICA NA CRISE ECONÓMICA 
CLINICAL PRACTICE IN ECONOMIC CRISIS

Moderador / Chairperson: Luís Martins, Santa Mª Feira

A crise tem influência na atitude terapêutica? 
Does crisis influence therapeutic options?

Fernando Pinto, Santa Mª Feira 

Que soluções terapêuticas implementar? / 
Which therapeutic solutions implement?
Mesquita Bastos, Aveiro

Conclusões | Conclusions
Luís Martins, Santa Mª Feira 

 10
FEV

SEXTA-FEIRA
FRIDAY

PARA ALÉM DO CONTROLO GLICÉMICO E DA PRESSÃO ARTERIAL: 
UMA ABORDAGEM ABRANGENTE AO TRATAMENTO DA DM2 
BEYOND GLYCEMIC AND BLOOD PRESSURE CONTROL: A 
COMPREHENSIVE APPROACH TO THE TREATMENT OF TYPE 2 DIABETES

Moderador / Chairperson: José Nazaré, Lisboa

Tratar a diabetes tipo 2: evidências com vildagliptina 
Treating type 2 diabetes today: evidence on vildagliptin

Jacome de Castro, Lisboa

Que abordagem terapêutica na hipertensão do doente com elevado risco 
cardiovascular? | What therapeutic approach in hypertensive patients at 
high cardiovascular risk?

Jorge Polónia, Matosinhos
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SIMPÓSIO LUSO-HÚNGARO 
PORTUGUESE-HUNGARIAN SYMPOSIUM

Moderadores/Chairpersons: José Nazaré, Lisboa e , Budapeste, HungriaCsaba Farsang

15:30

SALA FÉNIX 3

Coffee Break17:00

MESA REDONDA | ROUND TABLE15:30

SALA NEPTUNO

PROJECTOS DE INVESTIGAÇÃO EM PORTUGAL 
INVESTIGATION WORK IN PORTUGAL

Moderadores/Chairpersons: Braz Nogueira, Lisboa e Jorge Cotter, Guimarães

Prevalência de HTA em crianças e adolescentes - estudo epidemiológico
Prevalence of HTN in children and adolescents – epidemiological survey

João Maldonado, Coimbra

Estudo de risco vascular na população de Guimarães/Vizela 
Study to determine the cardiovascular risk of the population living 
in Guimarães and Vizela

Pedro Cunha, Guimarães

Influência de um Jardim de Aromas na ingestão diária de sal de uma 
comunidade de alunos dos 9 aos 11 anos | Influence of a spice garden 
on the daily intake of salt in a comunity of 9 to 11 year old students

Jorge Cotter, Guimarães

Comparação de dois métodos de avaliação da VOP na prática clínica

Comparison of two methods of evaluation of PWV in clinical practice

Mário Teixeira, Santa Mª Feira
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FEV

SEXTA-FEIRA
FRIDAY

CONTROLO DA HIPERTENSÃO NA PRÁTICA DOS MÉDICOS DE FAMÍLIA 
EM PORTUGAL 
CONTROL OF HYPERTENSION IN THE PRACTICE OF PORTUGAL GPs

Luís Martins, Santa Mª Feira

Hipertensão e stress | Stress and Hypertension
Csaba Farsang, Budapeste, Hungria

Prevalência da doença arterial periférica em doentes hipertensos: 
primeiros resultados do programa ERV da Sociedade Húngara de 
Hipertensão 
Prevalence of peripheral arterial disease in hypertensive patients: 
the first results of the ERV screening program of the Hungarian 
Society of Hypertension

Zoltán Jarai, Budapeste, Hungria

Fernando Pinto, Santa Mª Feira

Novas ferramentas para optimizar o tratamento na HTA resistente 
New tools to optimize treatment in resistant hypertension
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SALA FÉNIX 3
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SATELLITE SYMPOSIUM NOVARTIS
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Does crisis influence therapeutic options?

Fernando Pinto, Santa Mª Feira 

Que soluções terapêuticas implementar? / 
Which therapeutic solutions implement?
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Conclusões | Conclusions
Luís Martins, Santa Mª Feira 
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18:00 SIMPÓSIO SATÉLITE MENARINI 
SATELLITE SYMPOSIUM MENARINI

SALA FÉNIX 3

A IMPORTÂNCIA DAS ASSOCIAÇÕES FIXAS NA CONJUNTURA 
ECONÓMICA ACTUAL 
THE IMPORTANCE OF FIXED COMBINATIONS IN THE CURRENT 
ECONOMIC SITUATION

Moderador/Chairperson: Braz Nogueira, Lisboa

Ir mais longe no tratamento da HTA 
Going further in the HBP treatment

António Coca, Barcelona 

A economia no tratamento da HTA 
Economics of HBP treatment

Mariano de la Figuera, Barcelona

Discussão e a realidade Portuguesa
Discussion and the Portuguese reality

Braz Nogueira, Lisboa

17:30

17:30

CONFERÊNCIA | LECTURE

CONFERÊNCIA | LECTURE

Moderador/Chairperson: Pinto Carmona, Lisboa 

PAPEL DA MAPA EM 2012 | ROLE OF ABPM IN 2012

Mesquita Bastos, Aveiro

Moderador/Chairperson: João Saavedra, Lisboa

TRATAMENTO DA HTA APÓS TRANSPLANTE RENAL 
HTN TREATMENT AFTER RENAL TRANSPLANTATION

Paula Alcântara, Lisboa

SALA NEPTUNO

SALA FÉNIX 3

 10
FEV

SEXTA-FEIRA
FRIDAY

18

COMUNICAÇÕES ORAIS / CARTAZES | ORAL / POSTER SESSION08:00

09:00 MESA REDONDA | ROUND TABLE

SALAS NEPTUNO | FÉNIX 3

SALA NEPTUNO

RISCO CARDIOVASCULAR GLOBAL: IMPORTÂNCIA DE “NOVOS” FACTORES 
GLOBAL CARDIOVASCULAR RISK: ROLE OF “NEW” FACTORS

Moderadores/Chairpersons: Mariano Pego, Coimbra e Vítor Ramalhinho, Lisboa

Doença Periodontal e Patologias Cardiovasculares - Associação 
ou mera casualidade? | Periodontal disease and Cardiovascular 
Pathologies - association or ?mere coincidence

Ricardo Faria Almeida, Porto

Marcadores lipídicos: quais e a quem pedir? 
Lipid markers:  and to whom?which ones

Alberto Mello e Silva, Lisboa

Que outros factores não tradicionais considerar na prática  clínica actual?
Which non-traditional factors must be considered  in current clinical practice?

Cristina Alcântara, Lisboa

Interacções terapêuticas com implicações clínicas
Therapeutic interactions with clinical implications

Vítor Paixão Dias, V. N. Gaia

 11
FEV
SÁBADO

SATURDAY
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HYPERTENSION: AU-DELÀ DES CHIFFRES 
HYPERTENSION: BEYOND THE FIGURES

Moderateurs/Chairpersons: José Nazaré, Lisboa, Portugal e JJ Mourad, Bobigny, France 

B. Levy, Paris, France

J. Blacher, Paris, France

Facteurs de risques associés à l'HTA: dernières actualités 
Risk factor and hypertension: latest news

Fernando Pinto, Santa Mª Feira, Portugal

09:00

J.J. Mourad, Bobigny, France

Conclusion | Conclusion

J.J. Mourad,  France e José Nazaré, Lisboa, PortugalBobigny,

Coffee Break10:30

SALA FÉNIX 3

SYMPOSIUM «1ÈRES RENCONTRES FRANCO-LUSITANIENNES» 

«1ST PORTUGUESE-FRENCH MEETING» SYMPOSIUM 

HTA: Voyage au centre du système cardio-vasculaire
Hypertension: Trip in the cardiovascular system core

Risque résiduel et les nouveaux marqueurs hémodynamiques dans 
le traitement de l'HTA
Residual risk and the new hemodynamic markers in the treatment 
of hypertension

HTA et risque résiduel: Perspectives et implications en pratique clinique
Hypertension and residual risk: Perspective and implication in clinical practice

11:00 MESA REDONDA | ROUND TABLE

SALA FÉNIX 3

Moderadores/Chairpersons: Agostinho Monteiro, Porto e Cristina Alcântara, Lisboa

Diagnóstico e seguimento | Diagnosis and follow-up 

Novas abordagens terapêuticas | New therapeutic approaches

José Alberto Silva, Matosinhos

Michel Azizi, Paris, France

 HIPERTENSÃO RESISTENTE | RESISTANT HYPERTENSION

11:00 CURSO DE PÓS GRADUÇÃO EM HTA – SESSÃO 3 
POST GRADUATION COURSE ON HTN – 3RD SESSION

SALA NEPTUNO

TRATAMENTO EM SITUAÇÕES CLÍNICAS PARTICULARES
TREATMENT IN SPECIAL CLINICAL CONDITIONS

Moderadores/Chairpersons: João Saavedra, Lisboa e  Joana Campina, Lisboa 

Carlos Moreira, Lisboa

 11
FEV
SÁBADO

SATURDAY
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11:00

12:00

MESA REDONDA | ROUND TABLE

 FIBRILAÇÃO AURICULAR | ATRIAL FIBRILLATION

Tratamento anti-arrítmico: o estado da arte 
Anti-arrhythmic therapy: state of the art

António Jara, Évora

Tratamento anticoagulante/anti-agregante: o estado da arte 
Anticoagulant/antiplatelet therapy: state of the art

Jorge Ferreira, Lisboa

SIMPÓSIO SATÉLITE SERVIER 
SATELLITE SYMPOSIUM SERVIER

SALA PÉGASO

SALA FÉNIX 3

Moderadores/Chairpersons: Mesquita Bastos, Aveiro e Gorjão Clara, Lisboa

TRATAR OS DOENTES HIPERTENSOS EM 2012: UMA ESCOLHA BASEADA 
NA EVIDÊNCIA | TO TREAT HYPERTENSIVE PATIENTS IN 2012: AN 
EVIDENCE BASED CHOICE

Moderadores / Chairpersons: Luís Martins, Santa Mª Feira e  José Nazaré, Lisboa

Introdução | Introduction

Bases fisiopatológicas do tratamento da Hipertensão
Pathophysiology of hypertension treatment

Fernando Pinto, Santa Mª Feira 

Melhorar o prognóstico com a associação fixa Perindopril/amlodipina: 
da eficácia clínica completa à redução da mortalidade 
To improve prognosis with Perindopril/amlodipine fixed combination: 
from a complete clinical efficacy to the reduction of death

Alistair Hall, Leeds, Reino Unido

Ir mais longe nos benefícios da associação fixa perindopril/amlodipina 
para os doentes hipertensos: Discussão de casos clínicos 
Insights into perindopril/amlodipine fixed combination for hypertensive 
patients: Clinical Cases discussion
Rui Cernadas, V. N. Gaia

Conclusões | Final Remarks

Luís Martins, Santa Mª Feira

 11
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SATURDAY

ALMOÇO | LUNCH13:00
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15:30 SIMPÓSIO ESH-SPH  |  ESH-PSH SYMPOSIUM

SERÁ NECESSÁRIO UMA RE-REAPRECIAÇÃO DAS GUIDELINES DA ESH/ESC?
DO WE NEED ANY RE-REAPPRAISAL OF THE ESH/ESC GUIDELINES?

Moderadores/Chairpersons: José Nazaré, Lisboa e K Narkiewicz , Gdansk, Polónia

Controlo da pressão arterial em doentes com diabetes tipo 1 e tipo 2 
Blood pressure control in patients with both type 1 and type 2 diabetes
Peter Nilsson, Malmoe, Suécia

Objectivos da pressão arterial para doentes de alto risco (após AVC 
e enfarte do miocárdio) | Blood Pressure targets for patients at high risk 
(post stroke and myocardial infarction)

Antonio Coca, Barcelona, Espanha

Avaliação do risco cardiovascular global em várias populações 
Assessment of global CV risk in various populations 

Stéphane Laurent, Paris, França

Papel dos Centros de Excelência na definição e implementação 
das guidelines | Role of the Excelence Centers in the development 
and implementation of guidelines

Margus Viigimaa,Talin, Estónia

SALA FÉNIX 3

14:30 SIMPÓSIO SATÉLITE JABA-RECORDATTI 
SATELLITE SYMPOSIUM JABA-RECORDATTI

SALA FÉNIX 3

 11
FEV
SÁBADO

SATURDAY

DOENTE COM RISCO CARDIOVASCULAR: DA HTA À DISLIPIDEMIA… 
FOCO NA TERAPÊUTICA! | CARDIOVASCULAR RISK PATIENT: FROM 
HYPERTENSION TO DYSLIPIDEMIA… FOCUS ON THERAPEUTICS!

Presidente/Chairnan: Luís Martins, Santa Maria da Feira
Moderador/Moderator: José Nazaré, Lisboa

Introdução – Olhar globalmente o doente – que respostas necessitamos? 
Introduction – Look at the patient as a whole – what do we need to answer?
Luís Martins, Santa Maria da Feira 

Que respostas temos para os nossos doentes típicos? 
Which answers do we have for our typical patients?

José Nazaré, Lisboa

No que confere à HTA… | On what concerns Hypertension…
Jorge Polónia, Matosinhos

…  e para a Dislipidemia | … and for Dyslipidemia
João Morais, Leiria

Conclusões | Remarks & closure
Luís Martins, Santa Maria da Feira 
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17:30

17:30

18:00

20:30

Coffee Break17:00

CONFERÊNCIA | LECTURE

Moderador/Chairperson: Teresa Rodrigues, Santarém 

A CRONOBIOLOGIA NA ABORDAGEM DA HTA 
CHRONOBIOLOGY IN THE MANGEMENT OF HTN

Maria João Lima, Porto

CONFERÊNCIA | LECTURE

Moderador/Chairperson: José Nazaré, Lisboa

Jorge Polónia, Matosinhos

SIMPÓSIO SATÉLITE BIAL | SATELLITE SYMPOSIUM BIAL

JANTAR DE ENCERRAMENTO | GALA DINNER

SALA NEPTUNO

SALA FÉNIX 3

SALA FÉNIX 3

SAL E HTA EM PORTUGAL | SALT AND HTN IN PORTUGAL

Sinergias positivas no combate à hipertensão e dislipidemia  
Positive synergies in the combat of hypertension and dyslipidemia

Moderador / Chairperson: José Nazaré, Lisboa

Uma conversa com | A conversation between

Rocha Gonçalves, Porto

Carlos Aguiar, Lisboa

 11
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SATURDAY
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MESA REDONDA | ROUND TABLE

ALMOÇO | LUNCH13:00

09:30

09:30

10:30

11:30

12:00

CURSO DE PÓS GRADUÇÃO EM HTA – SESSÃO 4 
POST GRADUATION COURSE ON HTN – 4TH SESSION
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Com o apoio da Siemens, estará disponível todo o equipamento necessário à realização 
desta acção de formação, onde todos os inscritos poderão de facto aprender a manusear e 
descobrir as potencialidades da técnica na avaliação do risco vascular.

A frequência de todas as sessões (exceptuando a Sessão 4, que será facultativa), 

proporcionará um Diploma confirmativo. 

“O objectivo principal deste curso pós-graduado é a formação mais especializada de médicos na área da

 hipertensão arterial, para que tragam mais-valias à prática clínica e fomentar o interesse na investigação 

nesta área em todo o País, contribuindo para um maior sucesso no seu tratamento”.
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ID Resumo: 8 
STRESS OXIDATIVO: IMPLICAÇÕES PARA OS FACTORES DE RISCO ASSOCIADOS A HIPERTROFIA DO 
VENTRÍCULO ESQUERDO EM DIABÉTICOS TIPO 2. 
 
Ana Paula Silva, Pedro Sousa, Ana Pinho, André Fragoso, Ana Camacho, Nelson Tavares, Marília Faísca,  
Ilídio Jesus, Pedro Neves 
(Serviço de Nefrologia hospital de Faro E.P.E) 
Email: anapassionara@gmail.com 
 
 
A hipertrofia cardíaca é uma cardiopatia causada, na maioria dos casos, por sobrecarga de pressão ou de volume 
imposta ao coração. O aumento do stress oxidativo resultante da produção cardíaca aumentada das espécies 
activas de oxigénio (EAO) está implicado na patogénese da hipertrofia ventricular esquerda. Nos doentes com 
doença renal crónica (DRC) possuem outros factores de risco cardiovasculares tais como: inflamação, metabolismo 
mineral, insulinorresistência que estão implicados na patofisiologia da hipertrofia ventricular esquerda.  
 
O objectivo do nosso estudo foi avaliar a relação entre o stress oxidativo e os outros factores de risco da hipertrofia 
ventricular esquerda e a sensibilidade e especificidade desses dos factores em diabéticos tipo 2 com doença renal 
moderada a ligeira.  
 
Foram incluídos 50 diabéticos tipo 2 (f=18, m=32), com idade média de 66.9 anos e com filtrado glomerular médio 
estimado (TGFe) de 50 ml/min.  
 
Foram distribuídos por três grupos de acordo  malonaldeído ( MAD): G1 (MAD≤ 3.0 μmol/L, n=13), G2 (MAD= 3.1 a 
3.8 μmol/L n=20) e G3 (MAD≥3.9μmol/L n= 17).  
 
Foram analisados vários parâmetros laboratoriais entre os quais: (inflamação – (Factor de nec rose tumoral α 
(TNFα), a insulino-resistência (HOMA-IR), metabolismo mineral (fósforo, PTH, vitamina D), hemoglobina, razão 
entre a microalbuminúria/creatininúria (MAC), a idade e o índice de massa do ventrículo esquerdo (IMVE).  
Utilizou-se o test One-Way  ANOVA para comparar as distribuições das variáveis entre os grupos, e na an álise da 
sensibilidade e especificidade dos factores aplicou-se a ROC curve.  
 
Houve diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos, sendo o G3  com valores mais elevados de: 
HOMA-IR (p=0.0001), TNF α  ( p= 0.0001), PTH ( p= 0.0001), razão microalbuminuria/cratininúria (p=0.0001, IMVE  
(p=0.0001) e resultados mais baixos de vitamina D ( p=0.0001). Não houve diferenças estatisticamente significativas 
entre os grupos nas restantes variáveis.  
 
Na curva de ROC para um cut-off de 98 g/m para o IMVE foi respectivamente TNF α (ROC= 0.959 p=0.0001), 
HOMA-IR (ROC = 0.933 p=0.0001), MAC (ROC=0.947 p=0.0001), MO (ROC= 0.938 p=0.0001), PTH (ROC = 0.821 
P=0.0001, 25 (OH) 2D (RO=0.570 p=0.0001).  
 
No nosso estudo há uma associação entre o stress oxidativo e os outros factores de risco de hipertrofia ventricular 
esquerda, sendo a inflamação, a i nsulino-resistência, a r azão microalbuminuria/creatininúria, e o metabolismo 
mineral factores de risco de alta sensibilidade e especificidade associados à hipertrofia ventricular esquerda em 
diabéticos tipo 2 com doença renal.  
 
A vitamina D tal como noutros estudos é um dos factores associados a fisiopatologia da hipertrofia ventricular 
esquerda, mas no nosso estudo é um factor de baixa sensibilidade e especificidade. 
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ID Resumo : 42 
OS SUB-FENÓTIPOS DA SENSIBILIDADE AO SÓDIO DA PRESSÃO ARTERIAL DEPENDEM DA 
DISTRIBUIÇÃO DA HAPTOGLOBINA PELOS DIVERSOS GRUPOS ÉTNICOS 
 
Silva AP, Damasceno A, Ricchiuti V, Polónia J, Fisher N, Bicho M. 
(Lab Genética, Fac. Med, Univers. Lisboa; Inst. Rocha Cabral, Lisboa; Fac. Med, Univers.  
Eduardo Mondlane, Maputo. Endocr. Hypertens. Diabetes Division, Birmingham Women Hosp, EUA;  
Unidade Farmacologia Clínica, Fac. Med., Univers. Porto) 
Email : alda_pereira@hotmail.com 
 
 
Introdução: A sensibilidade ao sódio da p ressão arterial, condiciona um risco acrescido de morbimortalidade, 
independente da hi pertensão arterial. A haptoglobina (Hp), é um a proteína de f ase aguda, com três variantes 
genotípicas 1.1, 2.1 e 2.2, que podem condicionar resposta inflamatória e vasomotora. A variante alélica 1, tem sido 
associada com uma maior sensibilidade ao sódio da p ressão arterial nalgumas populações. O objetivo deste 
trabalho foi estudar esta associação em diversas populações.  
 
Material e Métodos: Numa amostra de 2397 indivíduos de diferentes etnias e provenientes de regiões geográficas 
distintas, nomeadamente Europa (Portugal e F rança), América do N orte (Canadá e Estados Unidos) e C entral 
(Honduras), África (Moçambique) e Ásia, foi estudada a distribuição dos fenótipos da haptoglobina. O fenótipo da Hp 
foi determinado por electroforese em gel de p oliacrilamida. A sensibilidade ao s ódio foi determinada em 311 
indivíduos, pelo método padronizado por Weinberger et al., em 1986. Em 261 destes, foram determinados os sub-
fenótipos de sensibilidade ao sódio, reninas baixas, não moduladores (sensíveis ao sódio) e moduladores (não 
sensíveis ao sódio), pelo método de Williams et al., 1989. Os métodos estatísticos foram os do qui quadrado e 
cálculo do risco relativo.  
 
Resultados: A frequência do alelo 1 da Hp variou desde 0,6 em Moçambique (Africanos), 0,56 nas Honduras, 0,42 
em Portugal (Caucasianos), 0,35 nos Estados Unidos América (Caucasianos) a 0, 3 nos asiáticos, sendo as 
diferenças na distribuição dos fenótipos entre as regiões geográficas e as etnias, significativas (EUA-Caucasianos 
vs Moçambique-Africanos, X2=72,4; p<0,001; Portugal-Caucasianos vs Moçambique-Africanos, X2=60,9; p<0,001; 
EUA e França-Africanos vs Moçambique-Africanos, X2=5,96; p=0,05). Nos Africanos de Moçambique, 
independentemente da hi pertensão arterial, os indivíduos Hp 1.1 + Hp 2.1, foram mais sensíveis ao sódio em 
relação aos 2.2 (p=0,01). No estudo de sub-fenótipos de sensibilidade ao sódio, verificou-se que esta esteve 
dependente do fenótipo 1.1 + 2.1 nos indivíduos de ascendência africana não moduladores (OR=4,7, IC:1,3-16,6) e 
reninas baixas (sensíveis ao sódio) e dependente do fenótipo 2.2 não moduladores nos indivíduos caucasianos 
(X2=3,84; p=0,05).  
 
Conclusões: Os fenótipos Hp 1.1 e 2.1 foram mais frequentes nos Africanos, Afro-Americanos e Hondurenhos do 
que nos Caucasianos e Asiáticos. O fenótipo da haptoglobina que modula a sensibilidade ao sódio parece ser 
diferente com a etnia, sendo o alelo 1 predominante nos Africanos e Afro-Americanos que estiveram mais 
associados a reninas baixas e estado não modulador e o alelo 2 em homozigotia nos Caucasianos, associado 
predominantemente ao estado não modulador. Este efeito poderá estar dependente da seleção natural provocada 
pela malária e pela disponibilidade em sódio no Continente Africano, onde o alelo 1 é predominante. 
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ID Resumo : 44 
 
CONHECIMENTOS E HÁBITOS ALIMENTARES CONSIDERANDO AS RECOMENDAÇÕES PARA 
HIPERTENSOS MEDICADOS IMIGRANTES E NATIVOS SEGUIDOS NOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS 
DA REGIÃO DE LISBOA: DETERMINANTES DA ADESÃO ÀS RECOMENDAÇÕES DE FRUTA, HORTÍCOLAS E 
PEIXE 
 
CARDOSO I, GUERRA F, PINTO A, ALARCÃO V, ALMEIDA A, FERNANDES M, GUIOMAR S, NICOLA P,  
ROCHA E 
(Instituto de Medicina Preventiva) 
Email : isa.msc@gmail.com 
 
 
Introdução: A alimentação apresenta-se como um dos principais factores no controlo de doenças crónicas, como a 
Hipertensão, e como um factor de disparidades entre grupos étnicos. Este estudo integra o projecto DIMATCH-HTA, 
que avaliou o controlo da pressão arterial (CPA) e os seus determinantes entre hipertensos medicados de 2 coortes 
(imigrantes africanos e nativos), e pretende explorar, nestes dois grupos: a) em que medida a alimentação se 
associa ao CPA; b) quais os determinantes da adesão a recomendações alimentares (AdRA) de fruta, hortícolas e 
peixe. 
 
Material e Métodos: Estudo transversal de base populacional. Hipertensos medicados, imigrantes e nativos, 
seguidos nos Cuidados Primários da Região de Lisboa responderam a questionários sobre conhecimentos/hábitos 
alimentares e estado de saúde. A pressão arterial (PA), o peso, a altura e o perímetro da cintura (PC) foram 
medidos. Com os testes X2 e Mann-Whitney U realizou-se análise bivariada (alpha=0.05). Construiu-se um modelo 
de regressão logística para analisar a AdRA em função das características do p articipante (sexo, idade, grupo 
étnico, nível educacional, Índice de Massa Corporal (IMC), risco cardiovascular (rCV) e conhecimento das 
recomendações alimentares (CoRA)). 
 
Resultados: 465 participantes foram analisados (41% imigrantes): verificou-se que o CPA é maior nos nativos (46% 
vs 41%), a proporção de excesso de peso foi elevada nos 2 grupos (87% no geral), assim como a do PC indicativo 
de rCV (>50%) (tabela1). Não existem diferenças significativas no CPA em função da AdRA. Existe uma maior 
proporção de imigrantes a não consumirem diariamente fruta e peixe (P<0.01 ambos). Considerando a influência 
das características dos participantes relativamente à AdRA, verificou-se que aqueles com CoRA cumprem mais as 
RA de fruta (OR:2.69) e hortícolas (OR:2.35); os nativos cumprem mais as RA de fruta (OR:5.58) e peixe (OR:2.27); 
e os participantes com o ensino secundário ou superior cumprem mais as RA de hortícolas (OR:4.44). 
 
Conclusão: Este estudo encontrou disparidades étnicas relacionadas com a alimentação e uma forte associação 
entre o CoRA e a AdRA. Estes resultados suportam a pertinência de programas educacionais que poderão auxiliar a 
implementação de e stratégias de intervenção em grupos prioritários, de forma a m elhorar o padrão alimentar, 
diminuindo o rCV.  
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Tabela1: Características da População Estudada  
 
 
    Todos(n=465) Nativos(n=274) Imigrantes(n=191) P 

Idade, média±DP   61.8±10.3 64.6±8.8 57.8±10.9 <0.001 

Sexo Feminino 54%(253) 44%(121) 69%(132) <0.001 

CPA*   44%(204) 46%(126) 41%(78) 0.169 

Dados Antropométricos       

Excesso de peso, IMC>=25&<30   38%(162) 39%(100) 35%(62) 0.534 

Obesidade, IMC>=30   49%(212) 47%(119) 52%(93) 0.534 

rCV  muito aumentado*  Mulheres(PC>=88cm) 87%(208) 87%(99) 88%(109) 0.479 

rCV  muito aumentado*  Homens(PC>=102cm) 58%(109) 61%(82) 50%(27) 0.107 

 

*Diferenças entre sexo (P<0.05) 
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ID Resumo : 2 
EXCESSO DE PESO E HIPERTENSÃO ARTERIAL EM MULHERES ACTIVAS 
 
Andreia Costa, Raul Cordeiro, Paula Marques 
(Escola Superior de Saúde de Portalegre) 
Email : andreiasilva@essp.pt 
 
O presente estudo foi desenvolvido no âmbito do I Ciclo de Estudos Especiais em Epidemiologia em Portugal. 
O excesso de peso e a obesidade têm associada a conotação de constituir um problema de saúde pública 
emergente. A literatura sugere uma associação entre o e xcesso de peso e a ob esidade e di ferentes factores, 
nomeadamente a tensão arterial elevada (hipertensão arterial).  
 
Para o presente projecto é considerado que excesso de peso corresponde a valores do Índice de Massa Corporal 
entre 25 e 29,9 Kg/m2 e obesidade corresponde a valores do Índice de Massa Corporal igual ou superior a 30 
Kg/m2 (DGS, 2010). 
 
O estudo tem como finalidade estimar a força de associação de um indicador de excesso de peso e de obesidade, o 
Índice de Massa Corporal, com a prevalência de hipertensão arterial (HTA) comparando um grupo de casos com um 
grupo controlos. O presente estudo é observacional, analítico, do tipo caso-controlo.  
 
A população participante é residente no concelho de Portalegre; do sexo feminino; com idade entre os 25 e os 45 
anos; os casos são mulheres em excesso de peso; os controlos serão mulheres com peso adequado. A amostra 
incluiu 40 casos e 80 controlos. 
 
Os resultados sugerem que a prevalência de valores de tensão arterial superiores a 140 mmHg ou 90 mmHg no 
grupo caso é de 20% e no grupo controlo é de 12,5%. 
 
Nenhuma destas mulheres tinha diagnóstico médico de hipertensão arterial. 
 
O estudo sugere que as mulheres residentes no concelho com idade entre os 25 e os 45 anos, sem diagnóstico de 
hipertensão arterial, com excesso de peso apresentam 1.75 vezes mais probabilidade de apresentar valores de 
tensão arterial elevados que as mulheres sem excesso de peso. 
 
Reforçando a necessidade de actuação ao nível da monitorização das pessoas que apresentem excesso de peso, 
assim como intervenções preventivas nas populações jovens com vista à adopção de estilos de vida saudáveis.  
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ID Resumo : 16 
RESPOSTA HIPERTENSIVA VS NORMOTENSIVA NO ENFARTE AGUDO DO MIOCÁRDIO SEM 
SUPRADESNIVELAMENTO DE ST: EXISTE IMPACTO PARADOXAL? DADOS DE UM CENTRO 
 
Davide Moreira, Anne Delgado, Bruno Rodrigues, Luis Ferreira Santos, Emanuel Correia, Luis Nunes,  
Oliveira Santos 
(Serviço de Cardiologia, Centro Hospitalar Tondela-Viseu) 
Email : davidasmoreira@gmail.com 
 
 
O impacto prognóstico da resposta hipertensiva no contexto do enfarte agudo do miocárdio (EAM) é alvo de 
interesse no estudo dos síndromes coronários agudos pelo que neste trabalho se pretende avaliar o prognóstico ao 
fim de um  ano de resposta hipertensiva à admissão por EAM sem supradesnivelamento de ST (EAMSST). 
Estudo retrospectivo de 768 doentes (D) admitidos consecutivamente numa UCIC por EAM (Janeiro de 2007 a 
Outubro de 2010). Foram apenas incluídos os D com EAMSST e e xcluídos os D com HTA previamente 
diagnosticada e com tensão arterial média na admissão (TAM) ≤ 60mmHg. Foram constituídos 2 grupos (G) de 
acordo com a TAM (n=86): GA, com TAM <95mmHg (n=40), e GB com TAM ≥ 95mmHg (n=46). Foram comparados 
dados clínicos, analíticos e i magiológicos. Realizado seguimento clínico de um ano pa ra um endpoint combinado 
definido por síndrome coronário agudo ou intervenção coronária ou acidente vascular cerebral ou morte por 
qualquer causa. Análise estatística com SPSS. 
 
Género masculino - GA vs GB respectivamente: 72.5% vs 84.8%, p=NS. Idade média GA vs GB (70.05±12,0 vs 
64,7±12.7, p=NS). Não existem diferenças na medicação realizada previamente ao i nternamento. Há maior 
prevalência de fibrilhação auricular (FA) em GA (30.8% vs 10.9%, p=0,04). Os valores médios de tensão sistólica e 
diastólica na admissão em GA e G B são, respectivamente: 112mmHg vs 145mmHg, p<0,001 e 6 7mmHg vs 
85mmHg, p<0,001. Analiticamente os valores de leucócitos (p=0,04) e de neutrófilos (p<0,001) são mais elevados 
em GA, enquanto que os níveis de linfócitos são mais baixos (p<0,001). Os níveis de troponina na adm issão são 
mais elevados em GA (25.4ng/ml vs 8.7ng/ml, p=0,02) assim como os níveis de proteína C-reactiva (PCR) 
(3.63mg/dl vs 1.80mg/dl, p=0.02). Não existem diferenças nos resultados da coronariografia. No ecocardiograma 
transtorácico o diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo (VE) é maior em GA (59.7mm vs 49.3mm, p=0.03) que 
também tem valores médios de pressão arterial pulmonar (PSAP) mais elevados (46.0mmHg vs 34.3mmHg, 
p=0.04). Não existem diferenças nas complicações no internamento (% livre de complicações, 71.4% vs 76.2%, 
p=NS) nem na mortalidade intrahospitalar (10.0% vs 6.5%, p=NS). Ao fim de um ano verifica-se que GA atinge o 
endpoint com diferença estatiscamente significativa relativamente a GB (50.0% vs 17.4%, p=0,001). 
 
Neste trabalho verifica-se que os individuos com resposta hipertensiva têm parâmetros inflamatórios mais baixos na 
admissão, menor extensão de enfarte e m enor prevalência de alterações estruturais cardíacas – preditores 
independentes de mau prognóstico já conhecidos noutros estudos. No entanto verifica-se que esta diferença não se 
repercute no curto-prazo mas ao fim de um ano de seguimento clínico o que aponta para o benefício do impacto 
paradoxal da resposta hipertensiva a longo-prazo. 
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ID Resumo : 22 
PERFIL LIPÍDICO DOS DOENTES HIPERTENSOS COM ENFARTE AGUDO DO MIOCÁRDIO COM ELEVAÇÃO 
DO SEGMENTO ST COMLICADO E NÃO COMPLICADO 
 
Ana Filipa Damásio, Ana Rita Santos, David Neves, Ângela Bento, Bruno Piçarra, Margarida Celeiro, Manuel Trinca, 
José Aguiar 
(Hospital Espírito Santo de Évora - EPE) 
Email : anafilipadamasio@gmail.com 
 
Introdução: A doença cardiovascular (DCV) é a principal causa de mortalidade e morbilidade nos países europeus. 
Na sua etiologia encontram-se factores modificáveis e não modificáveis. O manejo correcto da dislipidémia, factor 
de risco cardiovascular (FRCV) modificável, desempenha um papel importante no controlo da DCV. 
Objectivos: comparar o perfil lipídico de doentes(D) hipertensos com enfarte agudo do miocárdio com elevação do 
segmento ST(EAMST) complicado(C) e não complicado(NC). 
 
Material e métodos: estudo retrospectivo de 12 meses de D hipertensos internados numa unidade de cuidados 
intensivos de cardiologia com o diagnóstico de EAMST. Registou-se idade, sexo, dias de internamento, história de 
dislipidémia, uso de estatina, valor de LDL, HDL e triglicéridos (TG) na entrada. 
 
Os D foram divididos nos grupos (G): EAMSTC e EAMSTNC. 
 
Definiu-se EAMSTC de durante o internamento houve insuficiência cardíaca, arritmia, morte, reenfarte ou angor 
persistente. 
 
Resultados: Dos 57 D estudados a maioria eram homens (36D), a média de idade foi de 63.60 anos e em 20D 
houve complicação (C). A C mais frequente foi insuficiência cardíaca,10D ( 6D entraram em edema agudo do 
pulmão e 4D em choque cardiogénico). 
 
Mais de metade dos D tinham dislipidémia, sem diferença estatisticamente significativa(EAMSTC 80%, EAMSTNC 
67.8%,p=0.371) entre os G. Quando se comparou os valores de LDL,TG ,HDL  e medicaçãoo prévia com estatina 
houve diferença estatística entre os G. Os D com EAMSTC tinham valores de LDL e TG na admissão superiores 
(TG 154.75±47.20.dL  e LDL 99.80±20.55 vs TG127.46±30.37 e LDL87.70±15.35mg.dL, p= 0.01/0.00 
respectivamente). O valor médio de HDL na admissão foi menor nos D com EAMSTC( 34.35±8.27mg.dL vs 
39.62±7.82,p=0.02). Dos D com EAMSTC apenas 35% faziam estatina no domicílio( vs 57% de D com EAMSTNC, 
p= 0.01). 
 
Não houve diferença quanto ao sexo ou tempo de internamento entre os G. De salientar que os D com EAMSTC 
eram mais velhos(70.00±16.74 vs 61.38±13.05 anos). 
 
Conclusões: Os doentes hipertensos com EAMSTC têm pior perfil lipídico ( LDL e TG mais elevados e HDL mais 
baixas) que aqueles com EAMSTNC. O controlo apertado dos FRCV modificáveis é importante para diminuir a 
mortalidade e a morbilidade da DCV. Ao contrário do esperado, o facto de ter havido algum tipo de complicação não 
se traduziu em maior tempo de internamento. 
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ID Resumo : 39 
SEXO, COMORBILIDADES, E AUTOVIGILÂNCIA E ADESÃO TERAPÊUTICA: ASSOCIAÇÃO COM A 
QUALIDADE DE VIDA GERAL E ESPECÍFICA EM DIABÉTICOS HIPERTENSOS 
 
Eduardo Sepúlveda (1), Benedita Martins-Rocha (1), Rui Poínhos (1,2), Gonçalo Fernandes (1), Miguel Constante 
(3), Paula Freitas (4), Ângela Magalhães (4), Celestino Neves (4), Cristina Arteiro (2,4), Davide Carvalho (4) 
Instituição : 1 – APAD – Associação de Prevenção e Apoio à Diabetes (Porto); 2 – Universidade do Porto, Faculdade 
de Ciências da Nutrição e Alimentação; 3 – Institute of Psychiatry, King´s College London; 4 – Serviço de 
Endocrinologia, Hospital de S. João 
Email : edusepulvedamoura@gmail.com 
 
 
Introdução: A hipertensão arterial (HTA) é um  problema de saúde muito frequente nos doentes com Diabetes 
Mellitus (DM), particularmente na diabetes tipo 2 (DM2), cuja presença implica também um substancial aumento do 
risco cardiovascular, e pode despertar ou acelerar as lesões microvasculares e macrovasculares da DM.  
 
Objectivos: Relacionar a percepção da qualidade de vida (PQV) geral e específica em diabéticos hipertensos com 
o sexo, complicações microvasculares (retinopatia, nefropatia e neuropatia) e macrovasculares (doenças 
cardiovasculares [DCV] e doença arterial periférica [DAP]), número de complicações crónicas, e monitorização e 
adesão terapêutica (cuidados com a alimentação, ingestão de café, prática de exercício físico regular moderado, e 
controlo de pressão arterial).  
 
Material e Métodos: Entrevistaram-se 48 diabéticos hipertensos da Consulta de Endocrinologia (83,3% DM2; 
54,2% mulheres; idade média de 60,0 anos, DP=13,4). Relacionou-se a PQV geral através do Medical Outcomes 
Study Short Form 36 ( SF-36: função física [FF], desempenho físico [DF], dor corporal [DC], saúde geral [SG], 
vitalidade [VT], função social [FS], desempenho emocional [DE] e saúde mental [SM]), e a PQV específica para a 
DM através do Diabetes Health Profile (DHP: tensão psicológica [TP], barreiras à actividade [BA] e alimentação 
desinibida [AD]) – em função do sexo, complicações crónicas, e monitorização e terapêutica da DM. Utilizou-se o 
teste t de student para comparar médias de amostras independentes, e o  grau de associação entre pares de 
variáveis foi medido através do coeficiente de correlação de Spearman.  
 
Resultados: Os diabéticos hipertensos do sexo masculino têm melhor PQV em termos de DC e VT do que as 
mulheres. Os diabéticos hipertensos sem neuropatia apresentam PQV significativamente superior nas dimensões 
FF, DC, VT, FS, DE e SM do SF-36 e em todas as dimensões do DHP do que os diabéticos hipertensos com 
neuropatia. Os diabéticos hipertensos sem DCV têm uma melhor SG em relação aos diabéticos hipertensos com 
DCV. Os diabéticos hipertensos sem DAP têm melhor PQV nas dimensões DC e SG do SF-36 do que os que têm 
DAP. Os diabéticos hipertensos que têm cuidados com a alimentação apresentam uma melhor PQV em termos de 
FF, DC e AD em relação aos que não tinham os referidos cuidados. Os diabéticos hipertensos que praticam 
exercício físico apresentam melhor FF, DF e S M em relação aos que não o fazem. Verificou-se uma associação 
entre maior ingestão de café e pior DC, e entre maior número de complicações crónicas da DM e pior FF, DC, SG, 
VT, SM e TP.  
 
Conclusões: Salienta-se a m elhor PQV em diabéticos hipertensos homens, sem neuropatia, sem 
macroangiopatias, com cuidados com a al imentação, e que praticam exercício físico regular moderado. Nos 
diabéticos hipertensos verifica-se que a ingestão de café e o número de complicações tardias estão associados a 
pior PQV. 
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PERFIL TENSIONAL À ADMISSÃO E RELAÇÃO COM BNP NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA AGUDA- IMPACTO 
PRGNÓSTICO A CURTO-MÉDIO PRAZO. 
 
Delgado Anne, Rodrigues Bruno, Moreira Davide, Ferreira Santos Luís, Correia Emanuel, Gama Pedro,  
Santos Oliveira 
(Hospital São Teotónio - Viseu) 
Email : anne_delgado@hotmail.com 
 
 
Introdução: a pressão arterial (PA) reflecte um status hemodinâmico do doente (D) e a presença de hipotensão 
arterial à admissão revelou-se um factor de risco para a m orbi-mortalidade nas doenças cardio-vasculares e em 
particular na insuficiência cardíaca (IC).  
 
Objectivos: avaliar a relação do perfil tensional (pressão arterial sistólica-PAS e p ressão arterial diastólica-PAD) 
com as características demográficas, clínicas e ecocardiográficas numa população com IC e determinar qual o seu 
impacto prognóstico mediante um endpoint definido por morte ou readmissão por IC aguda.  
 
Métodos: Estudo iniciado em Abril 2009 no âmbito de registo de IC aguda. Foram incluídos 600 D (51,5% mulheres) 
na análise. A PA foi analisada à admissão. D foram divididos em 2 grupos (G) : GA (n=217)- PAS< 120 mmHg e/ou 
PAD < 80 m mHg e G B (n=383)- PAS > 120 m mHg e/ou PAD > 80 m mHg . Comparativamente foi feita uma 
subanálise de ac ordo com o valor de BNP à admissão (< 400 pg/ml e >  400 pg/ml) e o endpoint nos 2 G 
supracitados. Efectuado seguimento aos 3, 6 e 12 meses. Análise estatística com SPSS. Significado estatístico a p< 
0,05.  
 
Resultados: O género masculino prevalece no GA (56,2 % vs 43,8%; p< 0,01). Não se verificam diferenças 
estatisticamente significativas quanto à idade. À admissão GA apresenta níveis de hemoglobina, taxas de filtração 
glomerular estimada (MDRD) e natremia inferiores (p=0,02; p=0,003 e p=0,002, respectivamente) e valores de ureia 
e BNP à adm issão mais elevados (p < 0,001). No ecocardiograma, GA tem valores de di âmetro diastólico do 
ventrículo esquerdo (DDVE), diâmetro da aurícula esquerda (AE) e pressão da artéria pulmonar (PSAP) mais 
elevadas (p<0,001) e valores de fracção de ejecção e espessura de septo interventricular inferiores (p<0,001 e 
p<0,01, respectivamente). Não há diferenças significativas na relação E/E` (p=0,35) entre os dois grupos. GA atinge 
o endpoint aos 3 meses com diferença estatisticamente significativa relativamente a GB (30,5% vs 21,5%; p=0,027; 
OR: 1,68 CI-95%[1,11-2,55]). Após a sub-análise de acordo com o valor de BNP à admissão e o endpoint, verifica-
se que em GA o valor de BNP não apresenta relação estatisticamente significativa com a taxa de morte ou 
readmissão aos 3, 6 e 12 meses, contudo, em GB valores de BNP > 400 pg/ml correlacionam-se de forma 
estatisticamente significativa com endpoint aos 3,6 e 12 meses (p=0,022; p=0,010 e p=0,026, respectivamente).  
 
Conclusões: PAS e P AD baixas à admissão são preditoras de pior prognóstico na IC a curto prazo 
independentemente do valor de BNP à admissão. Na presença de PAS > 120 mmHg e/ou PAD > 60 mmHg, valores 
de BNP elevados à admissão associam-se a pior prognóstico na IC a curto-médio prazo. 
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ID Resumo : 51 
O VALOR PREDITIVO DA MAPA EM DONTES DIABÉTICOS COM HIPERTENSÃO REFRATÁRIA SEGUIDOS 
AO LONGO DE 4,18 ANOS 2,4 ANOS (RESULTADOS PRELIMINARES) 
 
Catarina Silva1, Eduardo A Oliveira1, Eduardo Ribeiro1, Eurico Silva2, Mesquita Bastos3,5, Jorge Polónia4, Nobre 
dos Santos5 
(1Serviço de Medicina do Hospital Infante D Pedro, EPE; 2 UCSPI Aveiro; 3Escola Superior de Saúde da 
Universidade de Aveiro; 4Faculdade de Medicina do Porto; 5 Serviço de Cardiologia do Hospital Infante D Pedro, 
EPE) 
Email : mesquitabastos@gmail.com 
 
 
INTRODUÇÃO: Ainda é desconhecido o valor preditivo da MAPA em doentes diabéticos com hipertensão refratária.  
 
OBJETIVO: Os autores propuseram-se analisar o valor preditivo do MAPA nessa subpopulação de hipertensos 
refratários. 
 
MATERIAL E MÉTODOS: De um total de 160 doentes hipertensos referenciados para MAPA por hipertensão 
refratária (definidos por apesar de três medicamentos em doses máximas - incluindo um diurético - não têm critérios 
de controlo por MAPA ou a fazer quatro anti-hipertensores), 51 diabéticos. Num follow-up de 4,2 ± 2,4 anos (idade 
média 61 ± 11, 45% femininos, IMC 31 ± 5 e 61% com dislipidémia), observaram-se 11 eventos fatais e não fatais 
cardiovasculares (CV) e 2 eventos fatais não CV. 
 
RESULTADOS: Quando se comparou o grupo de diabéticos vs. não dibéticos, o grupo dos diabéticos apresentou 
maior número de factores de risco, maior prevalência de dislipiémia e, relativamante aos valores da MAPA, maior 
PP 24h, PP dia e PP noite e menor PAD 24h, dia e noite. Quando se comparou, dentro do grupo de diabéticos, o ter 
eventos vs. não ter eventos, o grupo com eventos apresenta maior prevalência de homens e relativamente à MAPA, 
uma PAS ao levantar mais elevada e uma descida noturna da frequência cardíaca menor. Quando se efectuou uma 
análise multivariada de COX no grupo dos diabéticos e após ajuste dos factores de confusão (idade, género, IMC, 
dislipidémia, evento prévio, PAS casual), foi discriminativa para eventos CV a P AS 24h (HR 1.27 (IC 95% 1.10-
1.46)), mesmo ajustada a PAD 24h (HR 1.25 (IC 95% 1.08-1.45)). A PP 24h e PP noite foram discriminativas para 
eventos CV globais, respectivamente HR 1.15 (IC 95% 1.04-1.28) e HR 1.18 (IC 95% 1.06-1.31), perdendo ambas 
significado estatístico quando ajustadas a PS 24h. A PAS dia não ajustada ou ajustada à PAD dia foi preditiva de 
eventos CV globais (respectivamente HR 1.16 (IC 95% 1.04-1.29) e HR 1.11 (IC 95% 1.01-1.22)). Contrariamente, a 
PAD dia só foi significativa se não ajustada (HR 1.17 (IC 95% 1.04-1.31)). A PAS noite foi discriminativa (HR 1.21 
(IC 95% 1.07-1.36) mesmo ajustada a PAD noite (HR 1.24 (IC 95% 1.06-1.44)) e a PAS dia (HR 1.20 (IC 95% 1.04-
1.37). A descida noturna de PAS, se não ajustada a PAS 24h foi preditiva de eventos CV (HR 0.75 (IC 95% 0.62-
0.90). 
 
CONCLUSÃO: Em hipertensos refractários diabéticos, os valores sistólicos, principalmente os noturnos, são os que 
melhor predizem eventos CV. 
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INFLUÊNCIA DOS FACTORES DE RISCO CARDIOVASCULAR NAS COMPLICAÇÕES INTRA-HOSPITALARES 
NO ENFARTE AGUDO DE MIOCÁRDIO 
 
Ana Rita Santos, Ana Filipa Damásio, Bruno Piçarra, David Neves, Pedro Semedo, Margarida Celeiro, José Aguiar 
(Serviço de Cardiologia - Hospital do Espírito Santo, EPE, Évora) 
Email : anarita_asantos@hotmail.com 
 
 
Introdução: Existem subgrupos de doentes (D) definidos que apresentam um risco acrescido de eventos cardíacos, 
bem como de complicações no decurso do seu internamento por enfarte agudo de miocárdio (EAM). O objectivo do 
trabalho foi o de avaliar a influência dos factores de risco cardiovascular (FRCV) nas complicações intra-hospitalares 
nos D admitidos por EAM. 
  
Material e Métodos: Estudámos, retrospectivamente, 77 D com EAM admitidos na Unidade de Cuidados Intensivos 
Cardíacos nos últimos 6 meses. Como complicações intra-hospitalares definimos: choque cardiogénico, ventilação 
mecânica invasiva e não invasiva, necessidade de b alão intra-aórtico, hemorragia major (de acordo com a 
classificação de GUSTO), bloqueio auriculo-ventricular de alto grau e necessidade de pacemaker provisório. 
Considerámos 2 grupos: D com pelo menos uma das complicações intra-hospitalares definidas e D sem a presença 
de complicações intra-hospitalares. Registámos idade, género, factores de risco cardiovascular (FRCV), 
antecedentes de insuficiência renal crónica (IRC), terapêutica prévia ao internamento (antiagregantes, 
betabloqueantes, inibidores da enzima de conversão da angiotensina, antagonistas dos receptores da angiotensina 
II e estatinas), tipo de EAM (com elevação do segmento ST, sem elevação do segmento ST e de  localização 
indeterminada), função ventricular esquerda (FVE) avaliada pela fracção de ejecção (Fej) e mortalidade em cada um 
dos grupos. 
 
Resultados: A presença de pelo menos uma das complicações intra-hospitalares esteve presente em 19 D (24,7%). 
Destas o choque cardiogénico foi a complicação intra-hospitalar mais prevalente, estando presente em 9 D (47,4%). 
O grupo de D com complicações intra-hospitalares tinha idade superior (76,8 ± 9,2 anos vs 64,8 ± 14,6 anos; p= 
0,001), era mais frequentemente do sexo feminino (52,6% vs 24,1%, p=0,041), tinha maior prevalência de 
hipertensão arterial (94,7% vs 67,2%; p= 0,017) e de IRC (52,6% vs 19,0%; p= 0,010) e apresentava menor valor de 
Fej (44,2 ± 12,9% vs 51,0 ± 11,2%; p= 0,030). Não se registaram diferenças nos restantes FRCV, terapêutica prévia 
ao internamento, tipo de EAM e mortalidade nos 2 grupos.  
 
Conclusões: Na população estudada apenas a presença prévia de hipertensão arterial e de IRC pareceu associar-
se à ocorrência de complicações intra-hospitalares nos D com EAM. 
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FACTORES QUE INFLUENCIAM O AUMENTO DA VELOCIDADE DE ONDA DE PULSO NUMA POPULAÇÃO 
PORTUGUESA 
 
Ana Célia Sousa, Maria Isabel Mendonça, Teresa Góis, Styliani Karamanou, Lino Nóbrega, Sónia Freitas,  
Eva Henriques, Ana Isabel Freitas, Graça Guerra, Ilídio Ornelas, Carolina Freitas, António Brehm,  
Roberto Palma dos Reis 
(Hospital Dr. Nélio Mendonça) 
Email : dep.card@srs.pt 
 
 
A Velocidade de Onda de Pulso (VOP) emergiu como um novo marcador de risco cardiovascular e é usada como 
índice de distensibilidade arterial. Diversos factores têm sido associados, com resultados contraditórios com o 
aumento da VOP. 
 
Objectivo: Avaliar eventual associação entre polimorfismos genéticos, factores demográficos, metabólicos, 
nutricionais e inflamatórios com o aumento da VOP. 
 
Material e Métodos: Estudámos em 1195 indivíduos (50% do sexo masculino, com idade média de 50,6±7,5 anos), 
os polimorfismos genéticos ECA I/D, AT1R A1166C, CYP11B2 C344T, ECA 8 A 2350G, ADD1 G460W, GNB3 
C825T, ADRβ1 Arg389Gly, ADRβ2 R16G, SCNN1 A (–173)G e A GT235 MT, factores demográficos como idade, 
sexo, outros factores como Pressão Arterial sistólica (PAS), Pressão Arterial diastólica (PAD), Frequência cardíaca 
(FC), factores bioquímicos como a Homocisteína (Hct), Proteína C de alta sensibilidade e pa tologias como 
Obesidade, Diabetes, Dislipidemia e  a VOP.  
 
Efectuado a todos os indivíduos, análises bioquímicas e extracção de ADN e determinação da VOP carotídeo-
femural usando um registo computorizado automático (COMPLIOR). 
  
Análise Estatística: Avaliou-se a relação de cada factor com a VOP e foi elaborado um modelo de regressão 
logística, para verificar quais as variáveis que se associavam de forma significativa e independente para o aumento 
da VOP. As variáveis categóricas são apresentadas pela respectiva frequência. Para a análise dos dados foram 
utilizados o teste do qui -quadrado ou Probabilidade exacta de Fisher. Apresentam-se os Odds Ratio (OR) e 
intervalos de confiança de 95%. Usou-se como limiar de significância o valor de p<0,05. 
  
Resultados: Após regressão logística, as variáveis que permaneceram na equação e i nfluenciam o aum ento da 
VOP foram: Idade com   OR=1,15 (1,11 – 1,18) p<0,0001; Sexo OR=2,99 (1,92 – 4,64) p<0,0001; PAS OR=1,03 
(1,01 – 1,04) p=0,005; PAD OR=1,06 (1,03 – 1,10) p<0,0001; FC OR=1,02 (1,00 – 1,04) p=0,019; Hct OR=0,97 
(0,94 – 1,01) p=0,096; Obesidade OR=0,47 (0,29 – 1,77) p=0,003 e a Diabetes OR=2,41 (1,15 – 5,05) p=0,020. 
Conclusões: Os polimorfismos genéticos não ficaram na equação da análise multivariada que determinava o 
aumento da VOP, o que pode ser explicado quer por estarem incluídos nas variáveis seleccionadas como a HTA 
quer porque podem não têm força suficiente para permanecerem na equação. Assim de acordo com este trabalho a 
VOP tem muito mais a ver com comportamentos e factores de risco tradicionais do que com o património genético. 
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ID Resumo : 5 
IMPACTO DE UM PROGRAMA DE REDUÇÃO DA INGESTÃO DE SAL NA VARIAÇÃO DA PRESSÃO 
ARTERIAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES. UMA SUB-ANÁLISE DO REGISTO DA AVELEIRA. 
 
João Maldonado, Telmo Pereira, Margarida Carvalho 
(Instituto de Investigação e Formação Cardiovascular, Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, Clínica 
da Aveleira) 
Email : telmopereira@spc.pt 
 
 
Objectivo: O objectivo foi avaliar o impacto de um programa de redução da ingestão de sal, na variação da pressão 
arterial (PA) em crianças e adolescentes integrados num estudo de coorte com um follow-up médio actual de 12  
meses.  
 
Métodos: Uma amostra de 864 crianças e adolescentes saudáveis, idade média  12.20 ± 2.98 anos (amplitude: 5-
18 anos) foram incluídas num estudo prospectivo. 269 crianças foram randomizadas para receber uma sessão 
individual de aconselhamento nutricional, envolvendo a descrição dos malefícios de uma elevada ingestão de sal e a 
implementação de estratégias para a sua redução (grupo de intervenção-GI).  O grupo de controlo (GC) foi 
constituído por 595 crianças com características clínicas e físicas semelhantes. A PA e a frequência cardíaca (FC) 
foram medidas em condições standard com um esfigmomanómetro validado (OMRON 705IT). O período médio de 
follow-up actual é de 12 meses, com todos os indivíduos submetidos a duas avaliações clínicas.  
 
Resultados: Os valores médios de PAS e PAD na 1ª avaliação foram de 115.76±9.89mmHg e 68.17±7.89mmHg 
para o GI 114.62±11.34mmHg e 66.84±10.17mmHg para o GC, passando na 2ª avaliação para 114.39±10.69mmHg 
e 66.63±8.05mmHg no GI e 116.28±10.81 e 67.57±8.96mmHg no GC, respectivamente para a S BP e D BP. A 
diferença média (BP 2ª avaliação – BP 1ª avaliação) para a SBP e pa ra a D BP foram respectivamente de -
1.36±0.81mmHg e -1.55±0.64mmHg no GI e de 1.36±0.81mmHg e 1.69±0.5mmHg no GC (p<0.05 entre GI e GC 
para SBP e DBP). Naõ se verificaram diferenças significativas na variação da FC e do IMC.  
 
Conclusões: Os resultados demonstram claramente os benefícios da redução da ingestão de sal em crianças e 
adolescentes, associando-se a uma redução importante e consistente nos níveis de PA num período de 12 meses 
de seguimento.  
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ID Resumo : 3 
PREVALENCE AND DETERMINANTS OF HYPERTENSION IN A SAMPLE OF 10.000 PORTUGUESE CHILDREN 
AND ADOLESCENTS. THE AVELEIRA REGISTRY. 
 
João Maldonado, Telmo Pereira, Margarida Carvalho 
(Instituto de Investigação e Formação Cardiovascular, Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, Clínica 
da Aveleira) 
Email : telmopereira@spc.pt 
 
 
Objective: To ascertain the prevalence and fundamental determinants of arterial hypertension (Ht) in children and 
adolescents.  
 
Methods: Cross-sectional assessment of blood pressure (BP) in 10.000 portuguese children and adolescents, mean 
age 12.64±3.2 years (5-18 years), body mass index (BMI) 19.76±4.6, mostly male (80%). BP and heart rate were 
measured three times after a 10-minute resting period, with a validated automatic blood pressure monitor (OMRON 
705IT) and an appropriately sized cuff over the brachial artery . 
 
Results: Mean BP was 114.97±10.54 mmHg and 66.78±8.04 mmHg, for systolic and diastolic BP. BP distribution 
was 15.7% Ht (12.6 stage 1, 3.1 stage 2), 17.1% high-normal, and 67.2% normal. The distribution of Ht and high-
normal BP was slightly higher in males (15.8% and 17.8%, respectively) than females (13.7% and 15.4%, 
respectively; p=0.002). Overweight and at-risk weight classification accounted respectively for 7.5% and 14.2% of the 
sample. The determinants of elevated BP were assessed through logistic regression (cf. table 1). Male sex, 
increased BMI, no regular physical activity and family history of Ht were the main determinants of elevated BP in this 
sample. The presence of untreated caries was used as a global indicator of quality of care and nutrition, and was 
also found to be independently associated with Ht (Adjusted OR: 1.38, IC:1.1-2.1). Considering the BMI, a 3% 
increase in the risk of Ht and a 4% increase in the risk of high-normal BP per 1kg/m¨2 of BMI were also documented.  
 
Conclusions: The proportion of children with BP above the 90th percentile was high, with an overall prevalence of 
Ht of 15.7%, related to overweight, physical activity, gender and family history of Ht. The presence of untreated 
caries was also associated with a higher risk of Ht, indicating an association with the quality of global care and 
nutrition.  
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ID Resumo : 7 
IMPACTO DA INFLAMAÇÃO, METABOLISMO MINERAL, INSULINO-RESISTÊNCIA NA MORTALIDADE 
CARDIOVASCULAR EM DIABÉTICOS TIPO 2. 
 
Ana Paula Silva, Pedro Sousa, Ana Pinho, André Fragoso, Ana Camacho, Nelson Tavares, Marília Faísca, Ilídio 
Jesus, Pedro Neves 
(Serviço de Nefrologia do hospital de Faro E.P.E) 
Email : anapassionara@gmail.com 
 
 
A expectativa de vida nos doentes com doença renal encontra-se reduzida em três a seis vezes, quando comparada 
à população saudável da mesma idade, sendo os eventos cardiovasculares os principais responsáveis por esta 
elevada taxa de mortalidade.  
 
O objectivo do nosso estudo foi avaliar a sensibilidade e a especificidade dos factores de risco não tradicionais na 
mortalidade cardiovascular em diabéticos tipo 2 com doença renal.  
 
Foram incluídos 119 diabéticos tipo 2 (f=54, m=65), com idade média de 62.7 anos e com filtrado glomerular médio 
estimado (TGFe) de 44,8ml/min e tempo de follow-up médio de 37 meses.  
   
Distribuidos por dois grupos de acordo com a e xistência ou não de mortalidade cardiovascular: G1 (n=22) 
mortalidade DCV e G2 (n=97) sem mortalidade.  
 
Foram analisados vários parâmetros laboratoriais tradicionais e não t radicionais associados à m ortalidade DCV : 
inflamação – (interleucina 6 (IL6), a insulino-resistência (HOMA-IR), metabolismo mineral (fósforo, PTH), índice de 
massa do ventrículo esquerdo (IMVE).  
 
Utilizou-se o t est T de Student para comparar as distribuições das variáveis entre os grupos e na análise da 
sensibilidade e especificidade dos factores de risco de mortalidade cardiovascular aplicou-se a ROC curve.  
   
Houve diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos, sendo o G1 mais idoso (71.6 vs 60.54 anos p= 
0.0001), com valores mais elevados de: IL6 (2.6 vs 1.8 p=0.0001), fósforo (5.0 vs 4.1 mg/dL p= 0.002), PTH (207.6 
vs 104.3  pg/mL p= 0.0001), HOMA-IR  (3.3 vs 1.6 p=0.0001), IMVE ( 125.4 vs 108.8 p=0.001)  e r esultados mais 
baixos de hemoglobina (12 vs 12.8  g/dL  p=0.043).  
 
A curva ROC de mortalidade cardiovascular foi respectivamente IL6 (ROC= 0.748 p=0.0001), HOMA-IR (ROC = 
0.775 p=0.0001), PTH (ROC=0.779 p=0.0001), fósforo (ROC= 0.685 p=0.0001), IMVE (ROC= 0.752 p=0.0001) e a 
idade (ROC=0.685 P=0.0001).  
 
No nosso estudo a inflamação, a insulino-resistência e o metabolismo mineral são factores de risco não tradicional 
de alta sensibilidade e especificidade associado à mortalidade cardiovascular em diabéticos tipo 2 com doença 
renal.  
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ID Resumo : 50 
VALOR PREDITIVO DE MAPA EM DOENTES HIPERTENSOS REFRATARIOS SEGUIDOS DURANTE 4,9 ± 2,9 
ANOS (RESULTADOS PRELIMINARES) 
 
Eduardo A Oliveira1, Eduardo Ribeiro1, Catarina Silva1, Inês Silva2, Mesquita Bastos3,5, Jorge Polónia4,         
Nobre dos Santos5 
(1Serviço de Medicina do Hospital Infante D Pedro, EPE; 2 USF SANTA JOANA; 3Escola Superior de Saúde da 
Universidade de Aveiro; 4Faculdade de Medicina do Porto; 5 Serviço de Cardiologia do Hospital Infante D Pedro, 
EPE) 
Email : dr_edu_oliveira@yahoo.com 
 
INTRODUÇÃO: Sabe-se que a MAPA tem, em termos de prognóstico, valor preditivo cardiovascular (CV). Tal não 
está totalmente caracterizado em relação aos hipertensos refratários. 
 
OBJETIVO: Os autores propuseram-se analisar o valor preditivo do MAPA numa população de hipertensos 
refratários. 
 
MATERIAL E MÉTODOS: Analisaram-se 160 doentes hipertensos (51,3% masculinos) referenciados para MAPA 
que, apesar de 3 medicamentos em doses máximas (incluindo um diurético) não têm critérios de controlo por MAPA 
ou a fazer 4 anti-hipertensores. Num follow-up de 4,9 ± 2,9 anos, observaram-se 26 eventos CV fatais e não fatais e 
5 óbitos não CV. 
 
RESULTADOS: Os que apresentaram evento vs. sem, apresentavam mais eventos prévios e factores de risco e 
PAS24h, PAS noite, PAD noite e PAS ao levantar significativamente mais elevadas. Na análise multivariada de COX 
ajustada às variáveis de confusão (idade, género, IMC, diabetes, dislipidémia, evento prévio, PAS casual), da MAPA 
foram  mais discriminativas para eventos CV: PAS24h (HR 1.04 (IC 95% 1.01-1.08)); PAS noite (HR 1.04(IC 95% 
1.02-1.07)), mesmo ajustada a PAD noite (HR 1.04 (IC 95% 1.00-1.08) e à PAS dia (HR 1.06 (IC 95% 1.01-1.10)). A 
PAD noite, se não ajustada a outras variáveis da MAPA também apresentou HR significativo (1.04 (IC 95% 1.00-
1.08)). A descida noturna analisada como variável contínua apresentou uma HR 0.93 (IC 95% 0.87-0.99). Quando 
se analisou o valor preditivo da MAPA definido pelo tipo de padrão de queda noturna, obteve-se um HR 0.34 (IC 
95% 0.18-0.66), mesmo ajustado a descida noturna de PAS (variável contínua) HR 0.15 (IC 95% 0.04-0.63). 
Quando se analisou o tipo de queda noturna segundo curvas de sobrevivência de Kaplan-Meyer, elas foram 
significativamente diferentes ED>D>ND>RD (log rank – 16.14 p < 0.003).Quando se estratificou o padrão ND em 
ND1 e ND2, não se observaram curvas de sobrevivência estatisticamente diferentes entre eles apesar de 
mostrarem tendência (log rank 1.35 p ns). 
 
CONCLUSÃO: Em doentes hipertensos refratários, a MAPA é preditiva de eventos CV prévios principalmente os 
valores sistólicos, e destes, os valores noturnos. O valor preditivo da queda noturna, avaliada pelo tipo de queda, foi 
mais preditivo que a análise como uma variável contínua. 
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ID Resumo : 18 
TENSÃO ARTERIAL MÉDIA E INSUFICIÊNCIA CARDÍACA COM FRACÇÃO DE EJECÇÃO PRESERVADA            
– IMPACTO PROGNÓSTICO NO INTERNAMENTO E ATÉ AOS DOZE MESES DE SEGUIMENTO CLÍNICO 
 
Davide Moreira, Bruno Rodrigues, Anne Delgado, Luis Ferreira Santos, Emanuel Correia, Luis Nunes,             
Oliveira Santos 
(Serviço de Cardiologia, Centro Hospitalar Tondela-Viseu) 
Email : davidasmoreira@gmail.com 
 
 
O valor da t ensão arterial (TA) na admissão hospitalar de doentes com insuficiência cardíaca (IC) tem valor 
prognóstico em doentes com disfunção ventricular esquerda; o seu papel na IC com fracção de ejecção (FE) 
preservada ainda é desconhecido. Este trabalho tem como objectivo determinar a relação entre tensão arterial 
média (TAM) e o i mpacto prognóstico intrahospitalar e até aos 12 meses pós-alta hospitalar devido a internamento 
por IC e FE preservada. 
 
Estudo prospectivo iniciado em Abril de 2009,  de 600 doentes (D) admitidos numa enfermaria de Cardiologia por IC 
de diferentes etiologias; foram excluídos os D com FEVE < 50%, pelo que foram incluídos 309 D (64,4% mulheres). 
Foram subdivididos em 2 grupos (G) de acordo com a TAM: GA, com TAM <95mmHg (n=142) e GB com TAM≥ 
95mmHg (n=167), com comparação de características clinicas, analiticas e ecocardiográficas (ECOTT). Efectuado 
seguimento clínico para determinação do endpoint composto definido por morte ou re-internamento por IC aos 3, 6 e 
12meses pós-alta. Análise estatística com SPSS.  
 
Idade média de ambos os G em anos: GA – 80.2±8,0, GB – 78.8±8.4. Distribuição de género feminino: GA – 60.4%, 
GB – 67.6%. Nos antecedentes pessoais verifica-se maior prevalência de HTA e de cardiopatia isquémica em GB 
(GA vs GB: 57.6% vs 79.6%, p<0,001; GA vs GB: 5.0% vs 12.4%, p=0,03, respectivamente). Na medicação habitual 
há maior utilização de diuréticos de ansa (p<0,001) e espironolactona (p<0,001) em GA, enquanto que GB tem 
maior utilização de tiazídicos (p=0,01) e beta-bloqueadores (p=0,03). O valores médios de tensão sistólica e 
diastólica em ambos os grupos são respectivamente 120mmHg vs 164mmHg, p<0,001 e 66mmHg vs 97mmHg, 
p<0,001. No ECG de admissão não existem diferenças no ritmo ou no QRS. Analiticamente não se verificaram 
diferenças significativas entre os grupos. No ECOTT verifica-se diferença na espessura do septo interventricular 
(SIV), maior em GB (11.6mm vs 12.5mm, p=0,02). No internamento, GB tem maior percentagem de agravamento de 
função renal (12.2% vs 26.6%, p<0,001); no entanto não se verifica diferença na duração média do internamento 
(9.0dias vs 7.9dias, p=NS) nem na mortalidade no internamento (4.3% vs 2.9%, p=NS). Ao longo do seguimento 
clínico verifica-se que GA atinge o endpoint com diferença significativa relativamente a GB (28.9% vs 18.6%, 
p=0.04) aos 3 meses, tendo TAM ≥95mmHg Odds-Ratio (OR) de 0.56 com CI [0.32-0.99], p=0,04 para o endpoint 
definido; no entanto, tal não se verifica aos 6 e 12 meses, apesar da maior tendência de GA atingir o endpoint 
(6meses: 37.6% vs 33.8%, p=NS; 12meses: 56.3% vs 46.4%, p=NS). 
  
Nos doentes com IC e FE preservada verifica-se que TAM mais elevadas se associam a menor taxa de eventos aos 
3meses; no entanto tal não se verifica num prazo mais longo. Mais estudos são necessários para determinar o 
mecanismo desta associação. 
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ID Resumo : 17 
FACTORES DE RISCO CARDIOVASCULAR NOS DOENTES COM ESTENOSE AÓRTICA MODERADA E 
GRAVE- HÁ DIFERENÇAS? 
 
Ana Filipa Damásio, Ana Rita Santos, David Neves,Ângela Bento, Bruno Piçarra, Margarida Celeiro, Manuel Trinca, 
José Aguiar 
(Hospital Espírito Santo de Évora-EPE) 
Email : anafilipadamasio@gmail.com 
 
 
Introdução: A estenose aórtica (EA) apesar de ser a patologia valvular(V) mais frequente, não tem etiologia  
identificada. A ateroesclerose é uma das possíveis etiologias sugeridas. 
 
Objectivo: Comparar factores de risco cardiovascular (FRCV) entre doentes (D) com EA  moderada (EAM) e 
grave(EAG). 
 
Material  e métodos: estudo retrospectivo durante 24 meses de 95D internados numa enfermaria de Cardiologia 
em que foi  feito o diagnóstico de EAM ou EAG. Os D foram divididos em 2 grupos(G): EAM e EAG. Registou-se 
idade, sexo e os factores de risco cardiovascular de cada doente: Hipertensão arterial (HTA), Diabetes Mellitus 
(DM), Tabagismo(T), Dislipidémia(DL), história de evento cardio-vascular no passado (ECV)e presença de 3 ou mais 
FRCV dos mencionados.Foi ainda registada a HbA1C dos diabéticos. 
 
Definiu-se EAG se área valvula aórtica (AVA) < 1 cm2 e EAM se AVA entre 1 e 1.5 cm2. 
 
Resultados: Os 95D tinham idade média de 76.54±9.50 anos, a maioria era do sexo feminino (50D) e 60D(63%) 
tinham EAG. Os D com EAG eram maioritariamente do sexo masculino, enquanto os com EAM eram 
essencialmente mulheres, sem diferença estatistica significativa. Também não houve diferença estatística quando a 
idade (EAG:77.20±9.08 vs EAM:73.77±11.03 anos), HTA, T,DL , história de ECV  ou presença de 3 ou mais FRCV 
entre os G Apenas a DM foi estatisticamente superior no grupo EAG (82% vs 17%, p=0.00). A HbA1C média dos 
diabéticos com EAG foi estatisticamente superior à do s diabéticos com EAM(8.05±1.5 % vs.11±0.5%, p=0.00). 
Nos dois G a m aioria dos doentes eram hipertensos (EAG:86% vs EAM 83%)e o FRCV menos frequente foi T. 
 
Conclusões: Na população estudada a maior gravidade da EA não esteve associada à presença de maior número 
de FRCV que poderia explicar uma progressão mais rápida da ateroesclerose aórtica e diminuição da sua área V. 
No entanto, no grupo com EAG houve maior número de diabéticos, tendo estes diabéticos  Hb A1C média superior 
aos diabéticos do grupo EAM. As alterações macrocirculatórias da DM poderão ter um papel importante na 
progressão da lesão V, sendo necessários mais estudos para verificar isso. 
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HIPERTENSÃO NA POPULAÇÃO RURAL ADULTA DO CONCELHO DE VINHAIS 
 
Victor Manuel Alves, Sénio Barreira Vaz, José Alberto Silva 
(Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE) 
Email : victor_alves2@hotmail.com 
 
 
O aumento da prevalência de hipertensão arterial (HTA) tem acompanhado o aumento da obesidade e inactividade 
física, tornando-se num dos factores de risco cardiovascular modificáveis mais frequentes. Macedo et al (2007) 
identifica uma prevalência de HTA de 42,1% em Portugal. Variações regionais e locais da prevalência são pouco 
conhecidas, não existindo estudos na população rural em particular. Assim, o objectivo principal do estudo é 
determinar a prevalência de HTA na população rural adulta do concelho de Vinhais e secundariamente descrever a 
prevalência de obesidade, de HTA conhecida, tratada e controlada. 
 
Foi realizado um estudo observacional, descritivo e transversal usando uma amostragem aleatória em 2 estádios. 
Usaram-se como materiais balança electrónica e esfigmomanómetros validados (OMRON® M6). Numa única visita 
foram obtidos dados sociodemográficos, antecedentes de HTA e medicação anti-hipertensiva, foi medido o peso e a 
pressão arterial 3 vezes, após repouso de 5 minutos. 
  
A amostra tinha 300 indivíduos, com uma idade média de 61,8 anos, uma taxa de analfabetismo de 19,7%, mais de 
metade dos indivíduos reformados (52,1%) e uma proporção significativa de agricultores (19,0%). A prevalência de 
obesidade foi de 15,1% (IC95%: 10,3-19,9) e de excesso de peso 47% (IC 95%: 40,2-53,8%). A proporção de 
indivíduos com peso excessivo aumentou com a idade. A prevalência de HTA foi de 74,8% (IC 95%: 68,9% - 80,7%) 
e após ajuste para a idade e sexo da população portuguesa foi de 56,0% (IC 95%: 49,3%-62,7%). A prevalência de 
HTA aumentou com a idade. A taxa de HTA medicada no total de hipertensos foi de 58,9%, no total de indivíduos 
com HTA conhecida foi de 80,5%. A taxa de HTA controlada no total de hipertensos foi de 30,8%, nos indivíduos 
com HTA conhecida foi de 40,4%. A taxa de controlo da HTA nos indivíduos medicados 47,2%.  
A população em estudo tinha um índice de e nvelhecimento, taxa de an alfabetismo, proporção de p opulação 
reformada, percentagem de população agricultora muito superiores aos da população nacional. A proporção de 
pessoas com peso excessivo foi superior à do nosso país. A prevalência de HTA, mesmo após ajuste pela idade e 
sexo da população portuguesa, manteve-se muito superior à da população nacional e, portanto, a idade explica 
apenas parcialmente essa diferença. Outros factores de risco estarão implicados, além da idade e da obesidade, 
como eventualmente factores genéticos, alimentação e sedentarismo. A prevalência de HTA foi mais elevada no 
sexo feminino, ao contrário do encontrado na população portuguesa. Tanto a HTA conhecida, tratada e controlada 
foram menores na população em estudo que na população nacional, o que é explicado parcialmente por se tratar de 
uma população mais envelhecida e provavelmente com seguimento médico mais regular. Recomendamos estudos 
adicionais para esclarecer os motivos de uma prevalência mais elevada de HTA na população estudo, bem como as 
melhores taxas de conhecimento, tratamento e controlo. 
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COMORBILIDADES MACROVASCULARES: IMPLICAÇÕES NA QUALIDADE DE VIDA GERAL E ESPECÍFICA 
NA DIABETES MELLITUS 
 
Eduardo Sepúlveda (1), Rui Poínhos (1,2), Miguel Constante (3), José Luís Pais-Ribeiro (1,4), Paula Freitas (5), 
Ângela Magalhães (5), Celestino Neves (5), Cristina Arteiro (2,5), Duarte Pignatelli (5), Davide Carvalho (5) 
(1 – APAD – Associação de Prevenção e Apoio à Diabetes (Porto); 2 – Universidade do Porto, Faculdade de 
Ciências da Nutrição e Alimentação; 3 – King´s College London; 4 – FPCEUP; 5 – Serviço de Endocrinologia, 
Hospital de S. João) 
Email : edusepulvedamoura@gmail.com 
 
 
Introdução: As complicações crónicas da Diabetes Mellitus (DM) têm sido associadas a um decréscimo em muitas 
das dimensões da qualidade de vida (QV) e a uma elevada morbilidade e mortalidade.  
 
Objectivos: Avaliar a relação entre a presença de comorbilidades macrovasculares (doença coronária [DCO], 
doença cerebrovascular [DCV], doença arterial periférica [DAP] e hipertensão arterial [HTA]) e a percepção da 
qualidade de vida (QV) geral e específica em doentes diabéticos.  
 
Material e Métodos: Entrevistaram-se 106 diabéticos da Consulta Interna e E xterna de Endocrinologia (77,5% 
DM2; 55,7% homens; idade média de 55,1 anos, DP=15,9). Relacionou-se a percepção da QV geral através das 
oito dimensões do Medical Outcomes Study Short Form 36 (SF-36: função física [FF], desempenho físico [DF], dor 
corporal [DC], saúde geral [SG], vitalidade [VT], função social [FS], desempenho emocional [DE] e saúde mental 
[SM]), e a pe rcepção da QV específica para a D M através das três dimensões do Diabetes Health Profile (DHP: 
tensão psicológica [TP], barreiras à actividade [BA] e alimentação desinibida [AD]) – ajustadas para a idade, em 
função da presença das comorbilidades macrovasculares da DM. O tratamento estatístico foi efectuado com o 
programa SPSS, versão 17,0. Utilizou-se o teste t de student para comparar médias de amostras independentes, e 
rejeitou-se a hipótese nula quando o nível de significância crítico para a sua rejeição (p) foi inferior a 0,05.  
 
Resultados: Os doentes com qualquer uma das comorbilidades avaliadas tendem a apresentar pior percepção da 
QV. As diferenças são significativas para as dimensões FF, DC, SG e VT do SF-36 e dimensão TP do DHP no caso 
da DCO. Já na DCV as diferenças são estatisticamente significativas nas dimensões SG e SM do SF-36. No caso 
da DAP as diferenças são estatisticamente significativas nas dimensões FF, DF, DC, SG e FS do SF-36. 
Finalmente, na HTA as diferenças são significativas para as dimensões FF, SG, VT e DE do SF-36.  
 
Conclusões: NA DM a percepção da QV independente da idade dos doentes é negativamente influenciada pela 
presença de comorbilidades macrovasculares, estando as diferentes condições associadas a diferentes dimensões 
gerais e específicas da QV. A HTA é a única comorbilidade macrovascular com efeito significativo no DE. 
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COMPLICAÇÕES MICROVASCULARES DA DIABETES MELLITUS: REPERCUSSÕES NA QUALIDADE DE 
VIDA 
 
Eduardo Sepúlveda (1), Rui Poínhos (1,2), Miguel Constante (3), José Luís Pais-Ribeiro (1,4), Paula Freitas (5), 
Ângela Magalhães (5), Celestino Neves (5), Cristina Arteiro (2,5), Duarte Pignatelli (5), Davide Carvalho (5) 
1 – APAD – Associação de Prevenção e Apoio à Diabetes (Porto); 2 – Universidade do Porto, Faculdade de 
Ciências da Nutrição e Alimentação; 3 – King´s College London; 4 – FPCEUP; 5 – Serviço de Endocrinologia, 
Hospital de S. João) 
Email: edusepulvedamoura@gmail.com 
 
 
Introdução: A Diabetes Mellitus (DM) pode ter um impacto negativo na percepção da qualidade de vida (PQV) dos 
doentes.  
 
Objectivos: Avaliar a relação entre a p resença de complicações microvasculares (retinopatia, nefropatia e 
neuropatia) e a PQV geral e específica em doentes diabéticos.  
 
Material e Métodos: Entrevistaram-se 109 diabéticos da Consulta Interna e E xterna de Endocrinologia (74,3% 
DM2; 56,0% homens; idade média de 55,0 anos, DP=16,2). Avaliou-se a PQV geral através das oito dimensões do 
Medical Outcomes Study Short Form 36 ( SF-36: função física [FF], desempenho físico [DF], dor corporal [DC], 
saúde geral [SG], vitalidade [VT], função social [FS], desempenho emocional [DE] e saúde mental [SM]), e a PQV 
específica para a D M através das três dimensões do Diabetes Health Profile (DHP: tensão psicológica [TP], 
barreiras à actividade [BA] e alimentação desinibida [AD]) em função da presença das microangiopatias. Os valores 
das dimensões da PQV foram ajustados para a idade. Utilizou-se o teste t de student para comparar médias de 
amostras independentes.  
 
Resultados: Os diabéticos com qualquer uma das complicações microvasculares tendem a apresentar pior PQV. 
Na retinopatia as diferenças são significativas para as dimensões FF, DF, SG, FS, DE e SM do SF-36, e TP e BA do 
DHP. Contudo, na dimensão AD do DHP são os doentes com retinopatia que apresentam uma melhor PQV. Nos 
doentes com retinopatia distinguiram-se os que fizeram ou f aziam laserterapia e os que nunca fizeram, tendo-se 
constatado que os doentes que fizeram ou f aziam laserterapia apresentam uma PQV menos satisfatória nas 
dimensões FF, SG, TP e BA. No caso da nefropatia as diferenças são estatisticamente significativas nas dimensões 
SG e VT do SF-36. Em relação à neuropatia as diferenças são significativas em todas as dimensões do SF-36, e 
nas dimensões TP e BA do DHP.  
 
Conclusões: A presença de microangiopatias em diabéticos está associada a pior PQV independente da idade, 
estando as diferentes condições associadas a diferentes dimensões gerais e específicas da PQV. A melhor PQV na 
dimensão AD nos diabéticos com retinopatia pode ser explicada pelo facto de os doentes valorizarem uma 
terapêutica nutricional mais restritiva como forma de atrasarem a evolução da sua doença ocular. 
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ANALISE DO PERFIL CIRCADIARIO, PREVALENCIA DE HIPERTENSAO SISTOLICA ISOLADA E DA RIGIDEZ 
ARTERIAL EM 7983 REGISTOS DE PRESSUROMETRIA AMBULATORIA 
 
Jorge Polonia. A Mesquita-Bastos, Loide Barbosa, Jose A Silva, Silvia Ribeiro 
(Unidade HTA Risco CV, Hospital Pedro Hispano, Matosinhos, Hospital Infante D Pedro, EPE, Aveiro, Faculdade 
Medicina Porto) 
jjpolonia@gmail.com 
 
Introdução. A pressão arterial (PA) avaliada por pressurometria de 24 horas (MAPA) tem um valor prognostico 
superior às restantes formas de registo da PA. No estudo presente pretendemos avaliar o perfil circadiario da PA, a 
prevalência de Hipertensao sistolica isolada nas 24 horas e o índice de rigidez arterial extraído da MAPA (AASI) em 
7983 registo de MAPA de doentes a quem foi possivel recolher informação sobre medicação em curso. 
 
Metodos. Com base nos registos de MAPA os doentes foram classificados em Normotensos (NT) se sem 
terapêutica e com valores da MAPA de 24 horas, diurna e nocturna inferiores aos limites de normalidade definidos 
pela ESH/ESC 2009, Hipertensos não tratados (HT-nT) se valores da MAPA superiores aos limites e s em 
medicação, hipertensos tratados controlados i.e. com valores da MAPA normais (HT-med-CTR), hipertensos 
medicados não controlados na MAPA (HT-med-XX). Em cada grupo estimou-se a per centagem de i ndivíduos, 
reverted dippers (RD), não dippers (ND), dippers (D) e extreme dippers (ED) face à descida noturna da TASistolica, 
% de hipertensão sistolica isolada (HSI) das 24 h (>130 e < 80 mm HG) e indice de rigidez, o  AASI.  
 

  NT HT-nT HT-med-CTR HT-med-XX 

n= 1483 1316 816 4368 

RD (%) 1.6 8.9 2.5 10.8* 

ND (%) 44.7 49.1 37.4* 47.4 

D (%) 50.4 36.8* 53.8 36.3* 

ED (%) 3.3 5.1 6.4 5.5 

HSI (24h) (%) --- 9.7 --- 25.9* 

Idade 48+11 49+16 56+17* 61+15* 

IMC (Kg/m2) 26+7 27+7 27+8 28+4 

Fem  (%) 62 48 60 52 

TAS 24h 116+6 129+8* 117+7 141+13* 

TAD 24h 71+5 81+8 70+5 84+11 

desc nocturna PAS (%) 10.6+5.2 8.7+7.4* 11.3+5.7 8.3+7.4* 

AASI 0.30+0.16 0.33+0.19 0.32+0.16 0.41+0.19* 
 
Conclusao: Os doentes HT-med-XX apresentam uma menor atenuação da descida nocturna da TA (RD+ND), 
maior prevalência de HSI e valores do índice de rigidez arterial mais elevado, provavelmente traduzindo um estado 
mais avançado de evolução da doença hipertensiva. 
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DEPRESSÃO SIMPÁTICA DO NÚCLEO PARAVENTRICULAR DO HIPOTÁLAMO PARA DIMINUIÇÃO A LONGO 
PRAZO DA PRESSÃO ARTERIAL 
 
Geraldes V & Gonçalves-Rosa N, Lopes-Gonçalves R, Paton JFR, Rocha I 
(Instituto de Fisiologia & Unidade de Sistema Nervoso Autónomo, Faculdade de Medicina e Instituto de Medicina 
Molecular, Lisboa, Portugal) 
Email : verageraldes@yahoo.com 
 
 
Introdução: A maioria dos casos de hipertensão (HTA) permanece com causa idiopática. O Sistema Nervoso 
Central (SNC) é responsável pelo controlo instante-a-instante da pressão arterial (PA), no entanto, a sua 
importância no controlo da PA a longo prazo não está clarificada. Vários estudos sugerem que o Sistema Nervoso 
Simpático (SNS) é responsável pelo desenvolvimento e manutenção da HTA. A actividade do SNS é controlada por 
áreas do SNC como o Núcleo Paraventricular do Hipotálamo (PVN), uma área simpato-excitatória. Está 
demonstrado um aumento da actividade do PVN em hipertensos. A análise espectral pela Transformada Rápida de 
Fourier (FFT) permite obter bandas de frequência correspondentes às influências simpática (LF) e parassimpática 
com componente respiratória (HF).  
 
Objectivo: Modificação genética do PVN para controlo da PA em ratos espontaneamente hipertensos (SHR).  
 
Métodos: Foram inseridos sensores telemétricos de PA na artéria aorta abdominal de SHR machos com 12 
semanas. Um vector viral (LV) que promove a sobre-expressão de canais K+ foi microinjectado (0,05μL) duas 
semanas após a i nsersão do sensor utilizando coordenadas estereotáxicas para o PVN. A PA e a frequência 
cardíaca (FC) foram avaliadas continuamente durante 60 dias. No final deste período, avaliou-se o baro (ΔFC/ΔPA) 
e o qui mioreflexo (índice pneumográfico, ΔPA e ΔFC). O tónus autonómico geral foi avaliado por FFT utilizando 
segmentos do sinal de PA de 3 m inutos no período de repouso basal (antes da microinjecção) e de 1 0 em 10 dias 
até aos 60 dias pós-microinjecção. Para análise estatística utilizou-se o teste t-Student com grau de significância 
para p<0.05. Os resultados foram expressos como média±DP.  
 
Resultados: Os valores basais dos SHR (n=6) para a PA sistólica (sPA), PA diastólica (dPA) e PA média (mPA) 
foram de 146± 19mmHg, 130±16mmHg, 135±17mmHg, respectivamente. A microinjecção do LV no P VN destes 
animais provocou uma diminuição gradual na sPA, dPA, mPA e FC após a injecção. Foram obtidas diminuições 
significativas dos valores de sPA (118±19mmHg), dPA (102±19 mmHg), mPA (107±19mmHg) aos 50 dias pós-
injecção.  
 
Os SHR (n=5) microinjectados com NaCl no PVN não apresentaram alterações significativas de PA e FC ao longo 
do período de estudo. 
 
Não foram encontradas diferenças significativas no ganho do baroreflexo e na variação do quimioreflexo entre os 
SHR microinjectados com LV e os SHR microinjectados com NaCl. 
  
Através da análise FFT, verificou-se um decréscimo consistente do LF e d a relação LF/HF para os SHR 
microinjectados com LV. O mesmo não se verificou para o grupo controlo.  
 
Conclusão: Estes dados demonstram que a microinjecção de LV no PVN provoca uma diminuição dos níveis de 
longo prazo da PA devido à diminuição da actividade simpática. Portanto, o PVN é um alvo apropriado para 
controlar genetica e cronicamente a PA. 
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CONTROLO DA HIPERTENSÃO E ADESÃO À TERAPÊUTICA ANTIHIPERTENSORA EM HIPERTENSOS 
MEDICADOS ADULTOS E IDOSOS NOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS DA REGIÃO DE LISBOA – 
RESULTADOS PRELIMINARES DO ESTUDO DIMATCH-HTA 
 
Verónica Gómez, Violeta Alarcão, Milene Fernandes, Cristiana Areias, Diana Souto, Elisa Lopes, Paulo Nicola, 
Evangelista Rocha 
(Unidade de Epidemiologia - Instituto de Medicina Preventiva - Faculdade de Medicina de Lisboa) 
Email : vero.gomez.t.p@gmail.com 
 
 
A Hipertensão Arterial (HTA) é uma patologia crónica, cuja importância se prende com a sua elevada prevalência e 
relação com a morbilidade e mortalidade cardiovascular. A adesão à terapêutica por parte das pessoas hipertensas 
é um factor preponderante na prevenção de complicações decorrentes da doença e no seu controlo. Os idosos são 
dos grupos mais vulneráveis ao risco de não controlo da HTA, exacerbada pelas condições crónicas e comórbidas, 
características da população idosa.Pretende-se comparar o controlo da HTA e ad esão à t erapêutica entre 
hipertensos medicados (HTAM) com 40-59 e 60-80 anos. 
 
Material e Métodos: Estudo transversal com HTAM acompanhados nos Cuidados de Saúde Primários na região de 
Lisboa. Considerou-se Pressão Arterial (PA) controlada quando a m édia de 3 m edições resultou numa 
Pasistólica(PAS)/Padiastólica(PAD) inferior a 140/90mmHg. A adesão à terapêutica foi avaliada através da Medida 
de Adesão aos Tratamentos (MAT). Análise de dados feita pelos testes χ² e teste t de student (α= 0,05). 
 
Resultados: Participaram no estudo 784 HTAM: 57,7% do sexo feminino; 311 com idade entre os 40-59 anos e 437 
entre 65-80 anos. Entre os dois grupos etários, verificou-se-se que não existem diferenças significativas ao nível do 
controlo da PA. Contudo, a média das PAD parece ser superior no grupo etário mais jovem, com 88,9 ± 18,3 vs. 
83,0 ± 12,5 mmHg no grupo etário mais velho (p<0,001). Relativamente à adesão à terapêutica, existe um maior 
número de HTAM aderentes no grupo etário mais velho (p=0,001), sem que fossem observadas diferenças entre 
indivíduos com PA controlada e não controlada. 
 
Conclusões: Os resultados sugerem que não existem diferenças no controlo da PA, devidas à idade ou adesão à 
terapêutica. Adicionalmente, verifica-se que o s HTAM de faixas etárias mais elevadas são mais aderentes à 
terapêutica anti-hipertensora e parecem apresentar valores mais baixos da PAD. A polimedicação e o suporte social 
nos mais idosos poderão ser potenciais variáveis de confundimento na análise da adesão e do controlo à 
terapêutica antihipertensora. 
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ID Resumo : 35 
MECANISMOS SUBJACENTES AO EFEITO ANTI-HIPERTENSIVO E RENOPROTETOR DA CONVERSÃO DE 
CICLOSPORINA PARA SIROLIMUS NUM MODELO ANIMAL 
 
José Sereno, Ana Marta Romão, Margarida Teixeira, Belmiro Parada, Edite Teixeira de Lemos, Paulo Rodrigues 
Santos, Frederico Teixeira, Flávio Reis 
(Laboratório de Farmacologia e Terapêutica Experimental, IBILI, Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra) 
Email : joserereno@hotmail.com 
 
 
A rejeição do enxerto e os efeitos secundários dos fármacos imunossupressores são uma preocupação no 
transplante renal. A utilização da Ciclosporina A (CsA), inibidor da calcineurina, está associado a nefrotoxicidade e 
hipertensão arterial. O Sirolimus (SRL), inibidor do alvo da rapamicina em mamíferos (mTOR), tem sido apontado 
como uma boa opção terapêutica pós-transplante renal, com eficácia similar e ap arentemente menos efeitos 
secundários cardiorenais, quando comparado com a CsA. A actual combinação de protocolos de imunossupressão 
inclui a conversão de CsA para SRL, mas os mecanismos celulares/moleculares subjacentes ao efeito protector 
ainda não estão inteiramente elucidados. Neste estudo, pretendeu-se avaliar os benefícios cardiorenais da 
substituição da CsA por SRL num modelo animal (rato). 
 
Foram estudados 4 grupos de ratos (n=6), durante 9 semanas de tratamentos, por via oral: Controlo – veículo; CsA 
– 5 mg/kg/dia; SRL – 1 mg/kg/dia; Conversão – CsA nas primeiras 3 semanas seguidas de SRL nas últimas 6. Foi 
avaliada a pressão arterial (PA) e a frequência cardíaca (FC) pelo método não invasivo “tail-cuff”. No final do estudo, 
procedeu-se à c olheita de s angue para avaliar em soro: creatinina, TGs, Colesterol Total, CK, glicemia e 
marcadores inflamatórios. Foram colhidos rim e coração para análise genética por RT-qPCR e para quantificação da 
peroxidação lipídica (método TBARS). Foram doseadas as concentrações de CsA e SRL. Estatística: resultados em 
média±epm; ANOVA e t-Student (p<0,05). 
 
Em relação aos ratos controlo, a CsA induziu taquicardia e hipertensão (146,1±4,0 vs 118,4±2,4; p<0,001), 
hiperglicemia (295,5±39,5 vs 150,3±18,6; p<0,05), dislipidemia e s tresse oxidativo no coração (p<0,01) e rim 
(p<0,01), com valores tendencialmente elevados de CK. O grupo tratado com SRL apresentou igualmente 
hipertensão arterial (139,5±2,0 vs 118,4±2,4; p<0,01) e hiperglicemia, mas menor nefrotoxicidade do que no grupo 
CsA. A conversão de CsA por SRL foi capaz de melhorar a hipertensão, a hiperglicemia, a dislipidemia e 
taquicardia, bem como os valores elevados de CK e MDA no tecido renal. Nos marcadores séricos de inflamação, 
somente ocorreu alteração da IL-2, sendo esta diminuição esperada devido ao efeito da terapêutica 
imunossupressora. As concentrações de CsA e SRL encontravam-se dentro da janela terapêutica da prática clínica. 
Os resultados de expressão genica no rim mostraram no protocolo de conversão uma prevenção do aumento da 
expressão do gene Ki67 (p<0,001) induzido pela CsA. 
 
Em conclusão, este estudo demonstra que a conversão de CsA para SRL produz efeitos cardiorenais benéficos, que 
deverão estar associados às propriedades protectoras do SRL, previsivelmente resultantes da sua capacidade anti-
proliferativa. Estudos posteriores deverão procurar elucidar se protocolos de conversão em fases mais tardias, 
também praticados na clínica actual, terão semelhante impacto a nível cardiorenal.  
 
 
Agradecimentos: SFRH/BD/63962/2009. 
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O VALOR PREDITIVO DA MAPA EM FUNÇÃO DO GÉNERO EM DOENTES COM HIPERTENSÃO REFRATÁRIA 
SEGUIDOS AO LONGO DE 4,9 ANOS 2,9 ANOS (RESULTADOS PRELIMINARES) 
 
Eduardo Ribeiro1,Eduardo A Oliveira1, Catarina Silva1, Inês Silva2, Eurico Silva3, Mesquita Bastos4,6, Jorge 
Polónia5, Nobre dos Santos6 
(1Serviço de Medicina do Hospital Infante D Pedro, EPE; 2 USF SANTA JOANA; 3 UCSPI Aveiro, 4Escola Superior 
de Saúde da Universidade de Aveiro; 5Faculdade de Medicina do Porto; 6Serviço de Cardiologia do Hospital Infante 
D Pedro, EPE) 
Email : mesquitabastos@gmail.com 
 
 
INTRODUÇÃO: Pensa-se que a MAPA na população geral e em hipertensos essenciais é mais preditiva de eventos 
cardiovasculares (CV) no género feminino comparativamente com o género masculino. Contudo, desconhece-se se 
o mesmo se verifica nos doentes com hipertensão refractária. 
 
OBJETIVO: Os autores propuseram-se analisar o valor preditivo do MAPA em função do género numa população 
de hipertensos refratários. 
 
MATERIAL E MÉTODOS: Analisaram-se 160 doentes hipertensos (51,3% masculinos)referenciados para MAPA 
que, apesar de três medicamentos em doses máximas (incluindo um diurético)não têm critérios de controlo por 
MAPA ou a fazer quatro anti-hipertensores. 
 
RESULTADOS: Num follow-up de 4,9 ± 2,9 anos, observaram-se 26 eventos CV fatais e não fatais e 5 óbitos não 
CV. Quando se avaliaram as curvas de sobrevivência livre de eventos CV (Kaplan-Meyer) ao género, observou-se 
uma clara diferença a favor da mulher (log rank 8.21 p < 0.004). Quando se comparou em função do género, 
observou-se que o h omem tem uma maior prevalência de e ventos prévios e r elativamente à MAPA a m ulher 
apresenta significativamente maior PP 24h e PP dia. Quando se analisou apenas o grupo dos homens e se 
comparou ter ou não ter evento, observou-se maior prevalência de factores de risco nos homens com evento sem 
se observar alterações significativas relativamente à MAPA. Quando se efectuou uma análise multivariada de COX 
no grupo dos homens e após ajuste dos factores de confusão (idade, IMC, diabetes, dislipidémia, evento prévio, 
PAS casual), observou-se HR significativos desde que não ajustados a outras variáveis da MAPA para PAS 24h e 
PAD 24h (1.05 e 1.06), para a PAD dia e PAD noite (1.06 e 1.05) e para a PAS noite. Apesar de não se ter 
encontrado significado para a descida noturna de PAS, esta quendo definida segundo o tipo de padrão de queda, 
apresentou HR significativo (0.33 (IC 95% 0-15-0.76)). 
Quando se analisou apenas o grupo das mulheres e se comparou ter ou não ter evento, observou-se maior 
prevalência de factores de risco nas mulheres com evento e relativamente à MAPA as mulheres com evento 
apresentam PAS 24h, PAS noite e PP noite significativamente mais elevadas. Quando se efectuou uma análise 
multivariada de COX no grupo das mulheres e após ajuste dos factores de c onfusão (idade, IMC, diabetes, 
dislipidémia, evento prévio, PAS casual), observou-se HR significativos da MAPA, nomeadamente para  PAS noite 
(HR 1.10 (IC 95% 1.03 e 1.17), mesmo ajustado à PAD dia (HR 1.09 (IC 95% 1.02-1.17), PP noite (se não ajustada 
à PAS 24h) (HR 1.08 (IC 95% 1.01-1.16), descida noturna de PAS (HR 0.82 (IC 95% 0.71-0.95), mesmo ajustada a 
PAS 24h (HR 0.83 (IC 95% 0.71-0.96)). Também quando aaliado segundo o tipo de queda noturna se obteve HR 
0.15 (IC 95% 0.33-0.68). 
 
CONCLUSÃO: Tal como observado anteriormente pelos autores numa população de hipertensos essenciais, 
também se pode concluir que na hi pertensão refratária a MAPA é mais discriminativa no gé nero feminino. 
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ID Resumo: 4 
VARIAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL NUMA COORTE DE 1000 CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
PORTUGUESAS SEGUIDAS DURANTE 12 MESES. UMA SUB-ANÁLISE DO REGISTO DA AVELEIRA. 
 
João Maldonado, Telmo Pereira, Margarida Carvalho 
(Instituto de Investigação e Formação Cardiovascular, Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, Clínica 
da Aveleira) 
Email : telmopereira@spc.pt 
 
 
Introdução: O objectivo do presente trabalho foi avaliar a prevalência de HTA em crianças e jovens integrados num 
programa de follow-up anual.  
 
Métodos: Uma amostra de 1000 crianças e adolescentes saudáveis (17% do género feminino) foram incluídas num 
estudo prospectivo, com avaliação anual da pressão arterial (PA). A idade média da amostra foi de 12.20 ± 2.98 
anos (amplitude: 5-18 anos). A PA e a frequência cardíaca (FC) foram medidas três vezes após um período de 
repouso de 10 minutos, na a rtéria umeral com um esfigmomanómetro automático clinicamente validado (OMRON 
705IT). Recorreu-se a braçadeiras ajustadas ao diâmetro do braço. O período médio de follow-up actual é de 12 
meses, com todos os indivíduos submetidos a duas avaliações clínicas.  
 
Resultados: A PA sistólica e diastólica na primeira avaliação foram respectivamente de 11 4.97±10.95mmHg e 
67±8.06mmHg e o IMC 20.29±5.3 kg/m2. Na segunda avaliação (aproximadamente 12 meses depois), os valores 
médios foram de 115.69±10.80mmHg, 67.27±8.68mmHg e 20.18±4.7 kg/m2, respectivamente para a PAS, PAD e 
IMC. A prevalência de HTA apurada na primeira avaliação foi de 17.5%, com 20.8% de PA na categoria Normal-
Alta. Na segunda avaliação, a prevalência de HTA baixou para 15.3%, com 24.3% na categoria Normal-Alta. A 
prevalência final de HTA (PA elevada em ambos os momentos) foi de 9.7%, com 10.9% de PA Normal-Alta. Na 
análise de regressão logística multivariável, com ajustamento para a idade e o sexo, o peso e os antecedentes 
familiares de HTA emergiram como determinantes fundamentais e independentes de HTA.  
 
Conclusão: Os resultados preliminares deste Registo revelaram uma proporção importante de crianças e j ovens 
com valores tensionais acima do percentil 90, evidenciando uma forte relação da PA com o peso. Reforça-se a 
importância da medições repetidas da PA na definição do seu verdadeiro perfil tensional.  
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ID Resumo: 13 
O POLIMORFISMO DO CANAL EPITELIAL DO SÓDIO INFLUÊNCIA A DISTENSIBILIDADE ARTERIAL NUMA 
POPULAÇÃO PORTUGUESA 
 
Maria Isabel Mendonça, Ana Célia Sousa, Roberto Palma dos Reis, Teresa Góis, Styliani Karamanou, Lino 
Nóbrega, Sónia Freitas, Eva Henriques, Ana Isabel Freitas, Graça Guerra, Ilídio Ornelas, Carolina Freitas,  
António Brehm 
(Hospital Dr. Nélio Mendonça) 
Email : dep.card@srs.pt 
 
 
A Velocidade de Onda de Pulso (VOP) é um método simples, não invasivo e sensível de avaliação da 
distensibilidade arterial. A rigidez arterial é um parâmetro determinante da hom eostase e é um  predictor de 
mortalidade e morbilidade cardiovascular. 
 
O canal epitelial de sódio localizado no nefrónio distal é um dos determinantes primários da absorção renal deste 
ião. Pequenas variações polimórficas na região promotora do gene que codifica a sub unidade gama do canal 
epitelial do sódio no cromossoma 16p12, SCNN1G G(-173)A, podem aumentar a s ua actividade e t êm sido 
associadas a HTA e consequentemente o aumento da VOP. 
 
Objectivo: Com o presente trabalho pretendemos avaliar se os polimorfismos do canal epitelial de sódio influenciam 
os valores da V OP e consequentemente a di stensibilidade arterial numa população portuguesa. 
Material e Métodos: Estudámos 863 indivíduos (51,3% do sexo masculino, com idade média de 49,9±7,6 anos), esta 
amostra foi dividida em quartis consoante o v alor crescente da VOP, comparamos o primeiro quartil (com 250 
Indivíduos e idade média de 47,5±7,2 anos) e VOP≤ 8,8 m/s, com o quarto quartil (com 187 indivíduos e idade 
média de 52,3±7,1anos) e VOP≥10,9 m/s. Avaliámos nestes dois quartis a frequência do polimorfismo do canal 
epitelial do sódio SCNN1G G (-173)A.  
 
Análise Estatistica: A análise dos dados foi feita através da utilização do software estatístico SPSS for Windows 
versão 19.0, Chicago, Illinois.  
 
As variáveis categóricas são apresentadas pela respectiva frequência. Para a análise dos dados foram utilizados o 
teste do qui -quadrado ou Probabilidade exacta de Fisher, conforme adequado. Calculando-se os Odds Ratio e 
intervalos de c onfiança de 95%. Usou-se como limiar de significância o v alor de p<0,05. 
Resultados: O polimorfismo mutado em homozigotia (GG) do canal epitelial do sódio SCNN1G G (-173)A, está 
associado com o aumento da VOP (Odds ratio = 1,50, p<0,046). 
  
Conclusões: De acordo com os resultados apresentados, o polimorfismo GG do canal epitelial do sódio SNN1G A 
(-173) G, aumenta o valor da VOP e, como tal, diminui a distensibilidade arterial na nossa população. 
Os indivíduos portadores deste polimorfismo, associado a uma menor capacidade de gestão de água e de sal, 
poderão assim estar em maior risco de c omplicações cardiovasculares, justificando assim uma prevenção 
particularmente cuidadosa. 
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ID Resumo : 12 
FACTORES QUE INFLUENCIAM O APARECIMENTO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL NUMA POPULAÇÃO 
PORTUGUESA 
 
Ana Célia Sousa, Roberto Palma dos Reis, Teresa Góis, Styliani Karamanou, Lino Nóbrega, Sónia Freitas,  
Eva Henriques, Ana Isabel Freitas, Graça Guerra, Ilídio Ornelas, Carolina Freitas, António Brehm,  
Maria Isabel Mendonça 
(Hospital Dr. Nélio Mendonça) 
Email : dep.card@srs.pt 
 
 
A Hipertensão Arterial (HTA) é um importante factor de risco de doença cardiovascular com prevalência de cerca de 
40% da população adulta portuguesa. No entanto, não se nasce hipertenso, as pessoas vão-se tornando 
hipertensas com a idade e assim, a prevalência da HTA em Portugal é de al gum modo semelhante à idade, desde 
menos de 20 % nos jovens a mais de 70% nos idosos. Assim, há dificuldades na valorização dos estudos de casos 
e controlos na hipertensão, já que o controlo com determinada idade pode tornar-se caso alguns anos depois. 
Acresce que com a idade e hipertensão pode considerar-se estatisticamente “normal” embora biologicamente seja 
sempre patológica. Não se sabe com segurança o que faz com que as pessoas se tornem hipertensas.  
Objectivo: Com o presente trabalho pretendemos avaliar os factores clínicos ou laboratoriais que possam prever o 
aparecimento de HTA numa população portuguesa. 
 
Material e Métodos: Estudo de casos e controlos, sendo os casos 253 indivíduos hipertensos com idade <50 anos, 
e os controlos, 331 indivíduos sem HTA com idade >50 anos. Avaliámos factores demográficos, factores de risco 
tradicionais, análises bioquímicas e genéticas incluindo os vários genes considerados ligados ao aparecimento de 
HTA (nomes 10 dos genes). 
  
Análise Estatistica: A análise dos dados foi feita através da utilização do software estatístico SPSS for Windows 
versão 19.0, Chicago, Illinois.  
 
Todas as variáveis contínuas são apresentadas pela respectiva mediana (máximo e mínimo) Padrão (DP). Para a 
análise dos dados foram utilizados o teste do qui-quadrado / probabilidade exacta de Fisher ou teste de t de Student 
para amostras independentes, conforme adequado. Para calcular os factores ligados de forma independente ao 
aparecimento de HTA usou-se a regressão logística. O limiar de significância foi de p<0,05. 
 
Resultados: De todas as variáveis estudadas, apenas houve diferenças significativas na obesidade e nos valores 
de triglicéridos. 
 
Conclusões: De acordo com os resultados apresentados, o factor mais importante para o aparecimento da HTA foi 
a obesidade (Odds ratio de 2,63, p<0,0001), seguido dos triglicéridos medianas de 1 30 vs 95 mg/dL (p<0,0001). 
O presente trabalho destaca os factores comportamentais sobre os genéticos na génese da HTA e a importância de 
manter um peso adequado, para assim prevenir o aparecimento de HTA.  
 

 Variáveis Hipertensos <=50 anos (n=253)  Normotensos >50 anos (n=331)  Odds Ratio (IC 95%)  Valor-p  

 Obesidade (%) 99 (39,1%) 65 (19,6%) 2,63 (1,79 - 3,88)   <0,0001 

 Triglicéridos  130,0 (37,0 - 1098,0) 95,0 (30,0 - 387,0)          ------------  <0,0001 
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ID Resumo : 15 
AS ASSOCIAÇÕES DE GENES MUTADOS EM VÁRIOS EIXOS METABÓLICOS SÃO MAIS IMPORTANTES NO 
APARECIMENTO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL DO QUE A ASSOCIAÇÃO DE POLIMORFISMOS MUTADOS 
NO MESMO EIXO 
 
Roberto Palma dos Reis, Ana Célia Sousa, Teresa Góis, Styliani Karamanou, Lino Nóbrega, Sónia Freitas,  
Eva Henriques, Ana Isabel Freitas, Graça Guerra, Ilídio Ornelas, Carolina Freitas, António Brehm,  
Maria Isabel Mendonça 
(Hospital Dr. Nélio Mendonça) 
Email : dep.card@srs.pt 
 
 
Os resultados dos estudos que pretendem associar polimorfismos genéticos com a hipertensão arterial têm 
apresentado, muitas vezes, resultados contraditórios. Pomos a hipótese de que m ais do que a i nfluência de um 
polimorfismo genético isolada no aparecimento de HTA, será importante avaliar o impacto da associação de vários 
polimorfismos pertencentes a mecanismos fisiopatológicos distintos. 
 
Com o presente trabalho pretendemos avaliar, vários polimorfismos genéticos isolados, associação de alteração dos 
eixos Renina-angiotensina-aldosterona, dos receptores beta adrenérgicos e genes controladores do metabolismo do 
sódio, e sua associação, em termos de aparecimento de HTA. 
 
Metodologia: Estudo de casos e controlos incluindo 398 hipertensos (com idade média 50,7 ± 9,0 anos sendo 202 
(50,8%) do sexo masculino) e 398 controlos sãos não hipertensos (com idade média 50,1 ± 7,9 anos sendo 187 
(47,0%) do sexo masculino), emparelhados com os casos em termos de idade e sexo. Foram avaliados os factores 
de risco vascular, factores demográficos e os polimorfismos dos genes SCNN1G (AG), ADD1 (GT), ADRB1 (RG), 
ADRB2 (AG), CYP11B2 (CT), ECA (ID), AGT235 (MT), AT1R (AC) e ECA8 (AG). Calculou-se o odds ratio de cada 
variante genica, sua significância e intervalos de confiança de 95%. Posteriormente avaliaram-se os odds ratio para 
o aparecimento de HTA nos doentes com variantes consideradas de risco no eixo Renina-angiotensina-aldosterona 
(genes CYP11B2 C/T, ECA I/D, AGT235 235M/T, AT1R A/C  e ECA 8  A/G), dos receptores beta adrenérgicos 
(genes ADRB1 R/G e ADRB2A/G) e genes controladores do metabolismo do sódio (genes SCNN1G A/G e ADD1 
G/T), e sua associação. 
 
Resultados: Isoladamente nenhum dos polimorfismos levou ao a parecimento de HTA (Tabela). Por eixo, 
igualmente nenhum dos eixos previu, com significância estatística, o aparecimento de HTA. Quando associadas 
duas alterações levaram ao aparecimento de HTA, com excepção da associação de alterações do eixo Renina-
angiotensina-aldosterona  e dos receptores beta adrenérgicos. O risco da eclosão de HTA é m aior e m ais 
significativa quando co-existem erros nos três eixos metabólicos (Tabela) 
 
Conclusões: Este trabalho sugere que a hipertensão surge quando há polimorfismos genéticos de risco em dois ou 
mais mecanismos diferentes. Assim, explica-se a falta de concordância nos estudos que avaliam mutações genicas 
isoladas. 
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 Variáveis Casos 
(n=398) 

Controlos 
(n=398) Valor-p Odds Ratio 

(IC 95%) Valor-p 

 Controladores Metabolismo Sódio 
(CMS) 15 (3,8%) 12 (3,0%) 0,348 1,26 (0,55-2,91) 0,557 

 Receptores Beta Adrenérgicos (RBA) 40 (10,1%) 49 (12,3%) 0,148 0,80 (0,50-1,27) 0,311 

 SRAA 59 (14,8%) 73 (18,3%) 0,108 0,77 (0,52-1,15) 0,182 

CMS + RBA 106 (26,6%) 79 (19,8%) 0,014 1,47 (1,04-2,07) 0,023 

CMS + SRAA 113 (28,4%) 83 (20,9%) 0,008 1,50 (1,07-2,11) 0,014 

 RBA + SRAA 193 (48,5%) 181 (45,5%) 0,217 1,13 (0,85-1,51) 0,394 

CMS + RBA + SRAA 79 (19,8%) 48 (12,1%) 0,002 1,81 (1,20-2,72) 0,003 

 Nenhum 30 (7,5%) 17 (4,3%) 0,035 1,83 (0,95-3,52) 0,051 
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ID Resumo : 30 
RISCO CARDIOVASCULAR GLOBAL NO DOENTE HIPERTENSO E HIPERTENSO DIABÉTICO 
 – CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA E GENOTÍPICA DE NOVOS POSSÍVEIS MARCADORES LIPÍDICOS, 
METABÓLICOS, INFLAMATÓRIOS E ANGIOGÉNICOS 
 
Filipa Mascarenhas Melo1, Edite Teixeira de Lemos1,2, José Sereno1, Daniela Marado3,5, Filipe Palavra4, Isabel 
Freitas6,7, Maria Isabel-Mendonça6,7, Frederico Teixeira1, Flávio Reis1 
(Laboratório de Farmacologia e Terapêutica Experimental, IBILI, Faculdade de Medicina de Coimbra) 
Email : filipamelo99@yahoo.com 
 
 
A combinação crescente de factores de risco de doença cardiovascular (CV), incluindo em doentes hipertensos (HT) 
e HT diabéticos (HTD), tem tornado mais difícil o controlo da pressão arterial (PA) e do seu perfil aterogénico. Fala-
se cada vez mais de risco CV global e ac entua-se a n ecessidade de novos marcadores. Um dos exemplos é o 
renovado papel dado hoje às HDL, e em particular à sua “qualidade”. A paraoxonase1 (PON1) está presente nas 
HDL e tem sido indicada como responsável pelas suas propriedades antioxidantes e antiaterogénicas, mas a 
validade como marcador permanece por elucidar. Outros factores devem merecer hoje igual atenção. Este estudo 
clínico pretendeu elucidar a i mportância de possíveis novos marcadores de risco CV global, através da 
caracterização fenotípica e genotípica de vários factores lipídicos, metabólicos e inflamatórios. 
Foram incluídos Normotensos (NT, n=109), HT (n=43) e HTD (n=51). Após consentimento informado, foram obtidos 
dados antropométricos, PA, e analisados: glicemia, HbA1c e insulina; Total-c, TG, LDL-c, HDL-c, LDL-c oxidada e 
subpopulações de HDL-c; actividade da PON1; PCR, ácido úrico, TNF-α, adiponectina e VEGF, e os seguintes 
polimorfismos: PON1 (192QR, 55LM e -108C), ECA, MTHFR (677 e 1298) e rs1333049 e TCF7L2. Resultados em 
médias±epm (*=p<0,05). 
 
Os HT apresentavam um perfil inflamatório e angiogénico, com aumento de PCR (0,51±0,27*), TNF-α (1,87±0,53) e 
VEGF (387,65±164,98) e redução de adiponectina (10,47±1,16), vs NT (PCR: 0,30±0,15; TNF-α: 1,43±0,28; VEGF: 
290,55±65,44; adiponectina: 12,99±1,65), e ainda um padrão dislipidémico, com aumento de LDL-c (135,21±7,80*), 
LDL-oxidadas (73,64±9,43*) e TGs (114,93±13,02*) e reduzido de HDL-c (54,21±4,61*), vs NT (LDL-c: 115,67±6,19; 
LDL-oxidadas: 55,50±4,82; TGs: 76,85±7,24; HDL-c: 61,05±3,67). A qualidade das HDL estava comprometida, dada 
pelo aumento das HDL-pequenas (18,02±3,41%*) e pela redução da actividade da PON1 (283,36±37,52), vs NT 
(13,32±1,24% e 303,47±27,84). Foi encontrada uma associação entre o polimorfismo rs1333049 (CC) e a PAS. Nos 
HTD, constatou-se: elevação de IMC, perímetro abdominal, glicemia, HbA1c, TGs, LDL-ox, ácido úrico, TNF-α e 
diminuição de adiponectina. Apesar de idêntico conteúdo em HDL-c total, as fracções pequenas encontravam-se 
mais elevada (27,70±2,03%*), o que se associava a uma maior redução da actividade da PON1 (210,30±34,70*), 
indicativo de uma menor qualidade das HDL. Nesta população, o polimorfismo TCF7L2 (CT) associava-se a PAS 
superior.  
 
Em conclusão, este estudo demonstra que a qualidade das HDL (suas fracções e actividade PON1), mais do que o 
seu conteúdo total, bem como as LDL-oxidadas, poderão vir a ser considerados possíveis marcadores de risco 
global em doentes HT e HTD. Os mediadores do processo inflamatório e angiogénico (adiponectina, TNF-α e VEGF) 
também deverão merecer mais enfoque, bem como os polimorfismos rs1333049 e TCF7L2 para os doentes HT e 
HTD, respectivamente. 
 
Agradecimentos: FCT-SFRH/BD/65483/2009. 
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ID Resumo : 6 
FACTORES EMERGENTES DE RISCO PARA AS CALCIFICAÇÕES VALVULARES EM DIABÉTICOS TIPO 2 
COM DOENÇA RENAL MODERADA A LIGEIRA. 
 
Ana Paula Silva, Pedro Sousa, Ana Pinho, André Fragoso, Ana Camacho, Nelson Tavares, Cláudia Silva, Nélio 
Santos, Marília Faísca, Ercília Martins, João Ataíde, Ilídio Jesus, Pedro Neves 
(Serviço de Nefrologia do Hospital de Faro E.P.E) 
Email : anapassionara@gmail.com 
 
 
As calcificações vasculares e valvulares praticamente acompanham a hi stória natural da d oença renal crónica 
(DRC) e podem ocorrer na fase pré-diálise.  
 
Embora os mecanismos responsáveis pelas calcificações ainda não estejam totalmente esclarecidos, as evidências 
clínico-experimentais asseguram que o m etabolismo mineral está envolvido na sua fisiopatologia, surgindo 
actualmente novos biomarcadores entre os quais: fibroblast growth factor -23 (FGF-23), vitamina d (25 (OH) D), 
osteocalcina (OC) e o magnésio (Mg).  
 
O objectivo do nosso estudo foi avaliar a relação e a s ensibilidade entre os novos biomarcadorees com o risco de 
calcificação da válvula mitral em diabéticos tipo 2 com doença renal ligeira a moderada.  
 
Foram incluídos 50 diabéticos tipo 2 (f=18, m=32), com idade média de 66,9 anos, e com filtrado glomerular médio 
estimado (TGFe) de 50 ml/min. Como principal critérios de exclusão história de doença reumática ou valvulopatia.  
Foram analisados vários parâmetros laboratoriais entre os quais: o metabolismo mineral (fósforo, cálcio, PTH), e os 
não tradicionais a: osteocalcina fracção intacta (OC), magnésio (Mg ) e a vitamina D (25(OH)D. A morfologia da 
valva mitral foi avaliada usando-se o score de pontuação ecocardiográfico de wilkins. 
  
Utilizou-se a Person Correlation para analisar a associação entre as variáveis e n a análise da s ensibilidade e 
especificidade dos biomarcadores aplicou-se a ROC curve.  
 
Houve associações estatisticamente significativas e inversamente proporcional entre o os biomarcadores e o s core 
de Wilkins, entre os quais: o Mg (r= - 0.733 p= 0.0001), OC (r= - 0.700 p=0.0001), 25 (OH)D (r= - 0.371 p= 0.0001), 
directamente proporcional entre PTH (r= 0.626 p=0.0001) e o FGF-23 (r=0.933 p=0.0001). Não se verificou 
associação entre os factores tradicionais (cálcio e o fósforo).  
 
A curva ROC de c alcificação valvular foi respectivamente PTH (ROC= 0.814 p=0.002), FGF-23 (ROC = 0.994 
p=0.0001).  
 
No nosso estudo os factores tradicionais e não tradicionais entre os quais o magnésio, FGF-23, a vitamina D e a 
osteoclacina estão associados as calcificações da válvula mitral.  
 
O fibroblast growth factor -23 e a PTH são factores de risco não tradicional de alta sensibilidade e especificidade 
associados ao risco de calcificação valvular em diabéticos tipo 2 com doença renal moderada a ligeira.  
 
Serão necessários novos estudos para avaliar se são factores ou marcadores de risco para esta problemática que é 
as calcificações vasculares e valvulares na doença renal.  
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ID Resumo : 9 
O IMPACTO DA HIPERTROFIA VENTRICULAR ESQUERDA NA MORTALIDADE EM DIABÉTICOS TIPO 2 COM 
DOENÇA RENAL CRÓNICA MODERADA A LIGEIRA. 
 
Ana Paula Silva, Pedro Sousa, Ana Pinho, André Fragoso, Ana Camacho, Nelson Tavares, Marília Faísca,  
Ilídio Jesus, Pedro Neves 
(Serviço de Nefrologia, hospital de Faro E.P.E) 
Email : anapassionara@gmail.com 
 
 
A hipertrofia ventricular esquerda deixou de ser considerada apenas um processo adaptativo que c ompensa a 
pressão imposta ao c oração e f oi identificada como um factor de risco independente para os eventos 
cardiovasculares, principalmente em diabéticos com doença renal.  
 
O objectivo do nosso estudo foi avaliar a hipertrofia ventricular esquerda com os factores de risco não tradicionais e 
a mortalidade em diabéticos tipo 2 com doença renal moderada a ligeira.  
 
Foram incluídos 119 diabéticos tipo 2 (f=54, m=65), com idade média de 62.7 anos e com filtrado glomerular médio 
estimado (TGFe) de 44.8 ml/min.  
 
Distribuídos por três grupos de acordo com o índice da massa do ventrículo esquerdo (IMVE): G1 (IMVE≤ 91.9 g/m2, 
n=39), G2 (IMVE= 92 a 99.9 g/m2 n=14) e G3 (IMVE≥ 100 g/m2n= 66).  
 
Foram analisados vários parâmetros laboratoriais entre os quais: (inflamação – (interleucina 6 ( IL6), a insulino-
resistência (HOMA-IR), metabolismo mineral (fósforo, PTH, vitamina D), hemoglobina, taxa de filtração glomerular 
estimada pela formula MDRD, a idade e a homocisteína.  
 
Utilizou-se o test One-Way  ANOVA para comparar as distribuições das variáveis entre os grupos. Na avaliação do 
IMVE quanto à probabilidade de sobrevivência foi utilizado o método de Kaplan-Meier.  
 
Houve diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos, sendo o G 3 mais idosos (p=0.002) e  c om 
valores mais elevados de:HOMA-IR (p=0.0001), IL6  ( p= 0.0001), PTH ( p= 0.0001),  fósforo (p= 0.0001), 
homocisteína (p=0.0001, IMVE ( p=0.0001) e resultados mais baixos de taxa de filtração glomerular estimada            
( p=0.0001).  
 
O índice da massa ventricular esquerda categorizado nos três grupos apresentou diferenças significativas em 
relação à probabilidade de sobrevivência aos 64 meses, observando-se no G1=0.724, G2=0.929, G1=0.973, com 
Long-Rank = 11.04 p=0.004.  
 
No nosso estudo tal como noutros a hipertrogia ventricular esquerda é um factor de risco de mortalidade em 
diabéticos tipo 2 com doença renal moderada a ligeira. 
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CASUÍSTICA DE 18 MESES DE CONSULTA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL E RISCO VASCULAR 
 
Lara de Andrade Maia, Miguel Marques, Pedro Neves, Augusto Duarte 
(Centro Hospitalar do Médio Ave - Unidade de Famalicão, Serviço de Medicina I) 
Email : andrademaia@gmail.com 
 
 
A hipertensão arterial (HTA) é uma condição com uma prevalência crescente no mundo actual, afectando cerca de 
um quarto da população adulta, com predomínio nos países desenvolvidos. É um factor de risco para a maioria das 
doenças cardiovasculares e ainda para a insuficiência renal, tornando-a um alvo terapêutico de eleição na promoção 
da saúde e prevenção da doença.  
 
Com o objectivo de caracterizar a população de doentes hipertensos seguidos na Consulta de Hipertensão e Risco 
Vascular, fez-se uma análise retrospectiva de todos os doentes seguidos nesta consulta entre 1 de Janeiro de 2010 
a 30 de Junho de 2011.  
 
Foram analisadas 541 consultas de 210 doentes, 106 das quais, primeiras consultas. A idade média foi de 56 anos 
(DP 15 anos), sendo que 55% eram do sexo masculino. No que diz respeito aos factores de risco cardiovascular 
destaca-se: dislipidémia (55%), obesidade (51%), hipertrigliceridémia (26%) e diabetes mellitus (22%). As causas de 
HTA secundária foram diagnosticadas em 27% dos casos, sendo a c ausa mais frequentemente encontrada a 
Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono. O padrão de vígilia/sono, foi estudado em 65% dos doentes, dos quais 
57% têm perfil Dipper. A média de fármacos anti-hipertensores por doente foi de 3, com predomínio dos diuréticos, 
antagonistas do cálcio e i nibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona. O controlo da hipertensão foi 
atingido em 42% dos doentes estudados. 
 
Os dados recolhidos permitem-nos concluir que a população de doentes seguidos nesta consulta, representa um 
grupo com elevado número de co-morbilidades e significativo risco cardiovascular, com uma importante proporção 
de causas secundárias, o que globalmente condiciona uma hipertensão de mais díficil controlo. 
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ID Resumo : 20 
SÍNDROME DE APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO (SAOS) E HIPERTENSÃO ARTERIAL (HTA) - 
CARACTERIZAÇÃO DE UM GRUPO DE DOENTES COM SAOS SEGUIDO NUMA CONSULTA HOSPITALAR DE 
HTA 
Helga Martins, Lara Maia, Pedro Neves, Augusta Machado, Ana Luísa Cruz, Augusto Duarte 
(Centro Hospitalar do Médio Ave - Unidade de Famalicão, Serviço de Medicina I) 
Email : helgaasm@gmail.com 
 
 
Introdução: A síndrome de apneia obstrutiva do sono (SAOS) é uma patologia frequente, que interfere no 
quotidiano dos indivíduos, acarretando consequências profissionais, sociais e afectivas e acréscimo na morbilidade 
e mortalidade. Vários estudos têm demonstrado a existência de uma associação entre SAOS e hipertensão arterial 
(HTA), devendo considerar-se o diagnóstico nos doentes com HTA refractária e perfil tensional do t ipo não dipper. 
O objectivo deste estudo foi caracterizar um grupo de doentes com SAOS seguido numa consulta hospitalar de 
HTA.  
 
Material e Métodos: Estudo observacional dos doentes hipertensos com SAOS registados na base de dados da 
consulta de HTA, no período de Janeiro 2010 a Novembro de 2011. O diagnóstico de SAOS teve por base a história 
clínica e a realização de polissonografia (PSG) a todos os doentes com clínica sugestiva. Foram considerados os 
casos em que a PSG confirmou o diagnóstico. 
A amostra foi caracterizada relativamente a sexo, idade, gravidade da SAOS, seguimento em consulta de 
Pneumologia, perfil tensional, factores de risco vascular associados, risco cardiovascular adicional, tipo de 
tratamento. 
A análise estatística foi realizada no PASW Statistics 18.0. 
 
Resultados: Foram estudados 39 doentes com SAOS, dos quais 76.9% homens. A média de idades foi 
58.0±8.9anos, variando entre 42 e 76 anos. 
Relativamente à gravidade, a m aioria (43.6%) tinha SAOS grave, 33.3% tinham SAOS ligeira e 2 3.1% SAOS 
moderada. Estavam sob tratamento com ventilação não invasiva (VNI) 55.3% dos doentes. Eram 
concomitantemente seguidos na consulta de Pneumologia 89.7% dos indivíduos. 
O perfil tensional mais prevalente (53.6%) foi o não dipper, seguido do dipper (35.7%), dipper inverso (7.1%) e 
hiperdipper (3.6%). A maioria (57.5%) estava medicada com 3 ou mais anti-hipertensores. 
Em relação à associação com outros factores de risco vascular, 74.4% dos doentes eram obesos, 64.0% tinham um 
estilo de vida sedentário. Dislipidémia, diabetes e t abagismo foram encontrados em 61.5%, 23.1% e 7 .7% dos 
casos, respectivamente. O risco cardiovascular adicional foi alto ou moderado em 71.8% dos pacientes e baixo em 
28.2%. 
 
Conclusões: O presente estudo está de acordo com trabalhos semelhantes no que se refere a sexo e perfil 
tensional mais prevalente. 
Mais de metade (57.5%) dos indivíduos hipertensos com SAOS estava medicada com 3 ou mais anti-hipertensores, 
o que ilustra o impacto económico e social que esta associação pode ter para o doente, seus familiares e para o 
próprio Sistema Nacional de Saúde. 
À semelhança de outros estudos, a obesidade foi um importante factor de risco vascular associado, reforçando a 
necessidade de uma abordagem multidisciplinar destas entidades nosológicas. 
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COMO LIDAMOS COM AS URGÊNCIAS HIPERTENSIVAS - CARACTERIZAÇÃO DE 6 MESES DE UM SERVIÇO 
DE URGÊNCIA 
 
Vitória Cunha 1, Conceição Escarigo 1, Ana Glória Fonseca 1, Mário Amaro 1, José Clemente 2 
(1 Serviço de Medicina Interna, 2 Serviço de Urgência Geral, Hospital Garcia de Orta) 
Email : vitoria.mcunha@gmail.com 
 
 
A Hipertensão Arterial (HTA) atinge mais de 40% da população Portuguesa; apesar dos avanços farmacológicos e 
conhecimento actual sobre o impacto da patologia apenas um terço estão medicados e a taxa de controlo não 
chega a 10%. Consequência desta realidade é a elevada morbi- mortalidade, cardio- e cerebrovascular, que leva 
frequentemente os utentes ao Serviço de Urgência (SU). 
 
Os autores pretenderam com este trabalho caracterizar os episódios de Urgências e Emergências Hipertensivas 
recorrendo a uma amostra de 474 doentes consecutivos observados no SU com diagnóstico de Hipertensão 
Essencial, de Janeiro a Junho 2011 (6 meses). 
 
Obteve-se uma amostra de 47 4 doentes, com idade média 64 an os, 64% do sexo feminino e 36% do sexo 
masculino. Oitenta por cento tinham diagnóstico prévio de HTA, encontrando-se 62% destes medicados: 45% com 
IECA, 50% com ARAII, 54% com Diurético, 30% com Antagonista dos canais de cálcio (ACC), 29% com Beta 
bloqueantes, 10% com outros fármacos. Um terço estavam sob monoterapia, 34% sob 3 ou m ais fármacos. Em 
ambulatório 74% eram seguidos no Médico de Família, 5% em Cardiologia, 1% em Medicina Interna. Em 21% dos 
doentes havia história prévia de vinda ao SU por HTA. À entrada 75% foram triados com Amarelo (Triagem de 
Manchester), 20% Laranja, 6% Verde. Dos motivos de admissão destacavam-se: 45% por valores de tensão arterial 
(TA) elevada em ambulatório, 34% por Cefaleia, 19% por Precordialgia, 10% por Alterações neurológicas, 6% por 
Hemorragia, 3% por Palpitações. Antes de chegar ao SU 24% efectuaram terapêutica antihipertensora. À admissão 
32% tinham TA sistólica entre 180-199mmHg, 24% acima de 200mmHg; 45% tinham TA diastólica 100-119mmHg, 
13% acima de 120mmHg. A 87% dos doentes foi administrado IECA sublingual, a 26% ACC, e a 34% Diurético; 
33% fizeram 3 ou mais fármacos. À data de alta 37% dos doentes tinham TA sistólica 140-159mmHg, 26% abaixo 
de 139mmHg; 42% TA diastólica 80-99mmHg e 30% abaixo de 79m mHg. A 19% dos doentes foi iniciada 
terapêutica antihipertensora e a 17%  associado novo fármaco à t erapêutica em curso; 18% foram encaminhados 
para Médico Família, 2% internados, 1.2% encaminhados para Consulta Hospitalar. 
 
O mau controlo da T A mantém-se motivo frequente de v inda ao SU e persiste uma percentagem significativa de 
Hipertensos não medicados. Os valores de TA à admissão foram elevados mas a percentagem de casos em que 
houve intervenção farmacológica para ambulatório não está longe da recomendada. Apesar da publicação de 
Guidelines Europeias e Normas da Direcção Geral de Saúde para abordagem da Hipertensão, os autores sugerem 
a criação de protocolos para maior eficácia no contexto de urgência, quer na avaliação, quer no tratamento e 
encaminhamento dos doentes. 
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ID Resumo : 23 
POLIMEDICAÇÃO E PROBLEMAS DE SEGURANÇA RELACIONADOS COM OS MEDICAMENTOS, EM 
HIPERTENSOS IDOSOS SEGUIDOS NOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS 
 
Fernandes M, Souto D, Areias C, Gomez V, Lopes E, Alarcão V, Nicola PJ, Rocha E 
(Instituto de Medicina Preventiva - Faculdade de Medicina de Lisboa) 
Email : mccf@fm.ul.pt 
 
 
INTRODUÇÃO: A polimedicação é frequente em idosos e pode contribuir para o maior risco de efeitos adversos 
(EA) neste grupo etário. Por outro lado, o us o de medicamentos potencialmente inapropriados no idoso também 
pode resultar em EA ou out ros problemas com a m edicação. Assim, são objectivos 1) identificar a f requência de 
polimedicação, do uso de medicamentos inapropriados no idoso e de EA com anti-hipertensores (aHT) e 2) avaliar a 
associação com a adesão à terapêutica e controlo da pressão arterial (PA), em hipertensos medicados idosos (≥65 
anos) seguidos nos cuidados de saúde primários (CSP). 
 
MÉTODOS: O estudo integra o projecto DIMATCH-HTA (PTDC/SAU-ESA/103511/2008), que pretende avaliar a 
adesão, mudança e controlo da PA com o s eguimento de indivíduos naturais dos PALOP e de Portugal. Foi 
seleccionada uma amostra aleatória de hipertensos medicados, com idades entre os 40 e 80 anos, a partir das listas 
de utentes de centros de saúde e u nidades de saúde familiar da região de Lisboa e V ale do Tejo. Na avaliação 
inicial, foi recolhida informação sobre o us o de medicamentos no último mês, percepção de EA com aHT e 
características sócio-demográficas, entre outras variáveis. A adesão à t erapêutica foi avaliada com a “Medida de 
Adesão ao Tratamento”, validada para Portugal. O controlo da PA foi definido para ≤140/90 mmHg, com base na 
média de três medições realizadas durante a entrevista. Os medicamentos foram classificados como potencialmente 
inapropriados para o idoso, a partir dos critérios de Beers validados para Portugal. A análise, descritiva e bivariada, 
foi realizada em SPSSv19 e para α=0,05, para avaliação de frequências e de eventuais associações dos problemas 
de segurança com a adesão ou controlo da PA. 
 
RESULTADOS: Foram incluídos 308 hipertensos medicados idosos, com idade média 71,7±4,4 anos, 46,4% 
homens, 73,4% naturais de Portugal e a fazer 1685 medicamentos no total. Na avaliação inicial, a média das PA 
sistólicas foi 142±21,2 mmHg, 46,3% estavam controlados e 52,6% eram aderentes à terapêutica. A polimedicação 
(≥5 medicamentos) foi identificada em 57,8% dos participantes (min-máx:1-17 medicamentos). O uso de 
medicamentos potencialmente inapropriados verificou-se em 35,1% dos casos e 7,8% indicaram pelo menos um EA 
com aHT (26 EA num total de 568 aHT). Os EA mais frequentes foram dores de estômago (15,4%), azia (11,5%) e 
poliúria (11,5%). Não foram encontradas diferenças significativas na adesão ou controlo da PA, quanto à 
polimedicação e reporte de EA, apesar da proporção de indivíduos com PA controlada ser maior em indivíduos 
polimedicados (50% vs. 41%, P=0,125).  
 
CONCLUSÕES: Na nossa amostra, a polimedicação é frequente e não está associada à adesão. A importância do 
número de aHT no maior controlo da PA entre indivíduos polimedicados deve ser confirmado em análises futuras. 
Com base nos critérios de B eers, mais de um  terço dos hipertensos idosos faz pelo menos um medicamento 
potencialmente inapropriado. 
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PRÁCTICAS DE AUTO-MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL POR HIPERTENSOS MEDICADOS SEGUIDOS 
NOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS DA REGIÃO DE LISBOA 
 
Fernandes M, Areias C, Souto D, Lopes E, Gomez V, Alarcão V, Nicola PJ, Rocha E 
(Instituto de Medicina Preventiva - Faculdade de Medicina de Lisboa) 
Email : mccf@fm.ul.pt 
 
 
INTRODUÇÃO: A auto-medição da pr essão arterial (AMPA) pode contribuir para um melhor diagnóstico de 
hipertensão e maior envolvimento do hipertenso medicado no controlo da sua pressão arterial (PA). Este estudo tem 
como objectivos caracterizar as práticas de A MPA por hipertensos medicados seguidos nos Cuidados de S aúde 
Primários (CSP) e avaliar a associação com o c ontrolo da PA e adesão à t erapêutica anti-hipertensora. 
 
MÉTODOS: Este estudo foi desenvolvido no âmbito do projecto DIMATCH-HTA (PTDC/SAU-ESA/103511/2008), 
um estudo longitudinal que pretende avaliar o controlo da PA e determinantes em utentes hipertensos medicados 
com idade entre 40 e 80 anos, seguidos nos CSP da região de Lisboa e Vale do Tejo, naturais dos PALOP e 
nativos. A partir da avaliação inicial dos participantes, foram analisados os dados sócio-demográficos, práticas de 
AMPA, adesão à terapêutica (com base na “Medida de Adesão ao Tratamento”, validada para Portugal) e valores da 
PA. Os dados foram ponderados tendo em conta a proporção de  indivíduos naturais dos PALOP na região da 
Grande Lisboa (dados 2010 do Instituto Nacional de Estatística). Assumiu-se como prática de AMPA as medições 
da PA realizadas fora do centro de saúde ou consulta médica/enfermagem. A análise dos dados em SPSS v19 
incluiu a análise bivariada das eventuais associações da AMPA com o controlo da PA e adesão à terapêutica, para 
α=0,05. 
 
RESULTADOS: A amostra é constituída por 781 indivíduos, ponderada para uma proporção de indivíduos naturais 
dos PALOP de 4,2%. Os participantes têm 64,6±9,3 anos (média±dp), tinham em média 51,2±11,0 anos quando 
diagnosticados como hipertensos e 5 1% são mulheres. Ainda, 24,8% dos participantes reportaram ter diabetes e 
56,6% colesterol elevado, enquanto 18,2% reportaram as 2 co-morbilidades além da hipertensão. Tendo em conta 
os 12 meses anteriores à avaliação inicial, 42% indicaram medir a PA semanalmente, 32,6% mensalmente e 12,6% 
trimestralmente e 5,8% indicaram não medir a PA de uma forma regular. Antes da ponderação, verificou-se a 
associação da AMPA com idade (P=0,015), etnia (P<0,01) e adesão (P=0,021). Após ponderação, a prevalência da 
AMPA entre os hipertensos medicados foi estimada em 79,1% [IC95%: 79,07%-79,18%]. A maioria mede a PA em 
casa (68,1%), enquanto 29,8% medem na farmácia e 2,1% em outros locais (p.e., no trabalho). Quase metade 
(48,7%) dos indivíduos refere medir a PA quando “não se sente bem” e 27,4% quando tem “dores de cabeça”, entre 
outros motivos. Não se verificaram diferenças quanto a idade, sexo, IMC, controlo da PA ou adesão à terapêutica 
entre indivíduos que practicam AMPA e não practicam AMPA. 
 
CONCLUSÕES: A AMPA é frequente entre indivíduos hipertensos medicados da região de Lisboa. A ponderação 
da amostra levou a que diferenças encontradas na análise prévia se tenham tornado menos evidentes, sugerindo 
que estas estejam relacionadas com a etnia. 
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ID Resumo : 26 
PERFIL DE UTILIZAÇÃO DE ANTI-HIPERTENSORES EM HIPERTENSOS SEGUIDOS NOS CUIDADOS DE 
SAÚDE PRIMÁRIOS DA REGIÃO DE LISBOA 
 
Fernandes M, Souto D, Areias C, Gomez V, Lopes E, Alarcão V, Nicola PJ, Rocha E 
(Instituto de Medicina Preventiva - Faculdade de Medicina de Lisboa) 
Email : mccf@fm.ul.pt 
 
 
INTRODUÇÃO: Um elevado número de opções estão disponíveis para o controlo farmacológico da Hipertensão 
Arterial (HTA) e a sua escolha depende de características do doente e da doença. Estudos recentes demonstram 
que cerca de dois terços dos hipertensos necessitam de terapêutica combinada para alcançar os níveis tensionais 
desejáveis. Este estudo pretende 1) identificar quais os anti-hipertensores (aHT) mais utilizados, ao nível de 
fármaco, combinações de dose fixa e associações, 2) descrever a utilização em função de variáveis sócio-
demográficas, clínicas e antropométricas e 3) identificar diferenças na pressão arterial (PA) em função das principais 
opções farmacológicas. 
 
MÉTODOS: Este estudo integra o projecto DIMATCH-HTA (PTDC/SAU-ESA/103511/2008), que pretende avaliar o 
impacto da adesão e mudança terapêutica no controlo da PA, com o seguimento de indivíduos nativos e imigrantes 
dos PALOP. Foi seleccionada uma amostra aleatória de hipertensos medicados, entre os 40 e 80 anos, de centros 
de saúde e u nidades de saúde familiar da região de Lisboa e Vale do Tejo. Na avaliação inicial, foi recolhida 
informação sobre características sócio-demográficas, uso de aHT no último mês, auto-relato de diabetes e colesterol 
elevado e registo de peso e altura, entre outras variáveis. O controlo da PA foi definido para valores ≤140/90 mmHg, 
com base na média de três medições realizadas durante a entrevista e a adesão à terapêutica foi avaliada com a 
“Medida de Adesão ao Tratamento”, validada para Portugal. Após análise descritiva dos dados, foram realizados 
testes bivariados (α=0,05) para avaliação de associações entre as classes utilizadas e características demográficas 
e clínicas. 
 
RESULTADOS: Foram incluídos 758 indivíduos, idade média 61,9±10,2 anos, 42,1% homens e 53,3% naturais de 
Portugal. Na avaliação inicial, a média das PA sistólicas foi 140,3±22,5 mmHg, 47,5% estavam controlados e 45,4% 
eram aderentes à terapêutica. Os aHT mais utilizados por participante foram os Bloqueadores de Canais de Cálcio 
(BCC) (32,3%), Antagonistas dos Receptores da Angiotensina + Diuréticos (31,1%) e Bloqueadores Beta (26,1%), 
entre outras classes. A etnia está associada ao uso de BCC (p<0.01), o sexo (p<0,05), IMC (p<0,05) e auto-relato 
de diabetes (p<0,01) ao uso de Inibidores da Enzima de Conversão da Angiotensina. Não foram encontradas outras 
associações significativas. A maioria dos participantes (74,0%) toma mais do qu e um aHT, dos quais 52,5% 
indicaram combinações fixas e 13,5% indicaram tomar mais do que 3 aHT. Não foram encontradas diferenças 
significativas no controlo da PA ou médias da PA sistólicas, entre indivíduos em monoterapia ou com associações. 
 
CONCLUSÕES: A maioria dos hipertensos está medicada com 2 ou mais classes de aHT. Em contraste com outros 
estudos, os BCC foram os mais utilizados e detectaram-se variações significativas na utilização das diferentes 
classes de aHT em função de variáveis sócio-demográficas, clínicas e antropométricas. 
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ID Resumo : 27 
HIPERTENSÃO DA BATA BRANCA : REALIDADE EM UMA POPULAÇÃO DE BRASILEIROS DE BAIXA 
RENDA . 
 
MAURICIO DE SOUZA ROCHA JÚNIOR , AUDREY MEILING TRIGUEIRO , MARCO AURÉLIO SALOTTI ,  
PAULO ROBERTO PEREIRA SANT´ANA 
(PREFEITURA DE QUEIMADOS - RIO DE JANEIRO , BRASIL) 
Email : mauriciocardiojr@yahoo.com.br 
 
 
ALEATORIAMENTE , NA ÚLTIMA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2011 , ESCOLHEU-SE CEM PACIENTES 
MATRICULADOS NO AMBULATÓRIO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL DA UNIDADE DE SAÚDE BELMIRA 
VARGAS , QUEIMADOS , ESTADO DO RIO DE JANEIRO , BRASIL .  
 
TAIS PACIENTES TIVERAM PRIMEIRAMENTE , SUAS TENSÕES ARTERIAS MEDIDAS POR MÉDICOS .  
 
CERCA DE TRINTA MINUTOS APÓS , AS MEDIÇÕES FORAM REALIZADAS POR DUAS TÉCNICAS DE 
ENFERMAGEM . OS APARELHOS USADOS FORAM DIGITAIS , DEVIDAMENTO CALIBRADOS .  
 
A MÉDIA DAS TENSÕES ARTERIAIS MEDIDAS POR MÉDICOS , FOI DE 152,6 x 98,7 MMHG .  
 
A MÉDIA DAS TENSÕES ARTERIAIS MEDIDAS PELA ENFERMAGEM , FOI DE 134,7 X 81,6 MMHG .  
 
61 PACIENTES TIVERAM  SEMELHANTES MEDIDAS NOS DOIS GRUPOS .  
 
33 PACIENTES TIVERAM MEDIDAS SUPERIORES QUANDO REALIZADAS POR MÉDICOS ( DIFERENÇA DE 
TENSÃO SISTÓLICA SUPERIOR/IGUAL .À 20MMHG .  
 
6 PACIENTES TIVERAM MEDIDAS INFERIORES QUANDO REALIZADAS POR MÉDICOS ( DIFERENÇA DE 
TENSÃO SISTÓLICA INFERIOR/IGUAL À 20MMHG .  
 
TAIS DADOS , SUGEREM A AL TA PREVALÊNCIA DA HIPERTENSÃO DA BATA BRANCA , TAMBÉM EM 
POULAÇÕES BRASILEIRAS DE BAIXA RENDA . 
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ID Resumo : 29 
AVALIAÇÃO DOS FACTORES DE RISCO CARDIOVASCULAR EM AMOSTRAS POPULACIONAIS DO LITORAL 
E DO INTERIOR DE PORTUGAL: ESTUDO PROSPECTIVO PRELIMINAR 
 
Edite Teixeira de Lemos1,2, Jorge Oliveira2,3, Filipa Mascarenhas-Melo1, Nélio Oliveira4, Anabela Mascarenhas4, 
José Sereno1, Luís Saraiva, Frederico Teixeira1 e Flávio Reis1 
(1Laboratório de Farmacologia e Terapêutica Experimental, IBILI, Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra; 
2ESAV e 3Centro de Estudos em Educação, Tecnologias e Saúde, Instituto Politécnico de Viseu; 4 Farmácia Saúde 
Figueira da Foz.) 
Email : etlemos2@gmail.com 
 
 
O conceito de risco cardiovascular (CV) global é hoje universalmente aceite para avaliação do risco individual e 
adopção de medidas de prevenção das doenças cardiovasculares (DCVs), que estão entre as principais causas de 
morte em Portugal. Um dos factores de risco mais importantes para a DCVs é a hipertensão, particularmente se não 
diagnosticada ou adequada e atempadamente tratada e controlada. Além disso, à medida que vamos somando os 
factores de r isco, a pr obabilidade de sofrer um acidente CV aumenta. Nesse contexto urge identificar e av aliar o 
impacto dos predictores da prevalência. 
 
O presente estudo pretendeu, prospectivamente, avaliar e comparar marcadores de r isco CV globais de d uas 
populações de regiões distintas (litoral e interior) de Portugal. 
 
Foram avaliados, mediante obtenção de consentimento informado, utentes do Centro de Saúde de Manteigas (M) 
(n=77) e de uma farmácia na Figueira da Foz (FF) (n=127) com idades entre os 31-80 anos. Integraram esta 
amostra os primeiros quatro utentes adultos de cada dia, independentemente do motivo de consulta. Utilizou-se um 
inquérito estruturado para recolha de dados sócio-demográficos, hábitos alimentares, tabágicos e de exercício físico, 
bem como informações clínicas e de terapêutica. Recolheram-se os parâmetros antropométricos (IMC e perímetro 
abdominal), mediu-se a pressão arterial e determinou-se a glicemia em jejum e os valores de Colesterol total (C-
Total) e triglicerídeos (TGs). Foram realizadas análises estatísticas por teste t para amostras independentes e 
ANOVA com teste post-hoc para comparação de variáveis e regressão categorial para análise da influência dos 
factores de risco nas variáveis em estudo. 
 
A idade média do grupo de M foi de 55,6±1,5 vs 60,1±1,2 anos para FF e a razão homem/mulher foi M=0,8 e 
FF=0,6. Na população de M, o IMC foi de 29,6±0,6 kg/m2 e o perímetro abdominal de 97,5±1,2 cm, enquanto na da 
FF foi 28,2±0,3 kg/m2 e 100,9±0,8 cm, respectivamente. Na população de M, a glicemia (104,8±3,0 mg/dl), C-Total 
(186,1±5,4 mg/dl) e TGs (188,3±14,1 mg/dl) foram superiores às encontradas na população da FF, com valores de 
glicemia de 95,9± 2,0 mg/dl (p≤0,05), C-total de 1 74,3±3,9 mg/dl (p≤0,05) e TGs de 163,1±9,4 mg/dl (p>0,05). 
Apenas 7% da amostra total apresentava valores de PA normais, com valores de pressão normal alta em 28,6% e 
25,2% dos indivíduos, para M e FF, respectivamente. A prevalência de HTA foi de 65,0% em M e de 67,7% na FF. 
Quer no i nterior quer no l itoral, são as mulheres que apresentam valores mais elevados de H TA (M=40,3% e 
FF=40,9%). Os hábitos tabágicos não influenciaram os factores avaliados, ao contrário do que aconteceu 
relativamente ao consumo de álcool, alimentação e exercício físico. Nos hipertensos tratados, constatou-se que 
40% não apresentavam a PA controlada. 
 
Em conclusão, em ambas as amostras populacionais estudadas, existem factores de risco CV não controlados. Os 
resultados obtidos alertam para a necessidade de es tratégias preventivas para redução do r isco CV global na 
população portuguesa. 
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ID Resumo : 32 
HIPERTENSÃO ARTERIAL E SINDROME DE APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO 
 
LUIS PATRÃO, JR SILVA 
(CENTRO HOSPITALAR TONDELA, VISEU-EPE) 
Email : robertjomd@gmail.com 
 
 
A Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) é reconhecida como um factor de risco independente para a 
Hipertensão Arterial (HTA). Sendo muito prevalente no contexto da patologia cardiovascular, é muitas vezes 
subdiagnosticada. A SAOS deverá ser convenientemente excluída no doente Hipertenso refractário (em particular 
no obeso, com patologia do sono conhecida ou suspeita, padrão não dipper, predomínio diastólico e nocturno) como 
potencial causa secundária de HTA. Vários estudos têm demonstrado que o t ratamento dirigido para a S AOS 
(CPAP- contínuos positive airway pressure) tem contribuído para o controlo da pressão arterial, sobretudo nos 
doentes com HTA severa e refractários, com importância em termos de risco cardiovascular global. Os autores 
pretendem relatar 4 casos clínicos de forma sumária, bem representativos destas entidades, bem como da 
importância do diagnóstico atempado e da orientação correcta destes casos. 
 
4 casos clínicos: 3 doentes sexo masculino e 1 do sexo feminino, entre a 4ª  e 6ª décadas de v ida, todos 
referenciados à consulta hospitalar por HTA secundária. Após o diagnóstico atempado e tratamento dirigido, todos 
os doentes evoluíram favoravelmente em termos risco cardiovascular, com redução substancial dos fármacos 
antihipertensores, demonstrando a importância do reconhecimento da potencial relação entre estas entidades. 
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ID Resumo : 33 
ECG NOS DOENTES COM FATORES DE RISCO CARDIOVASCULARES 
 
Paulo Santos, Alberto Hespanhol, Luciana Couto 
(Departamento de Clínica Geral / FMUP) 
Email : psantosdr@med.up.pt 
 
 
Introdução: O eletrocardiograma é um importante exame auxiliar na p rática clínica diária de Medicina Geral e 
Familiar, sendo o seguimento de doentes com factores de risco cardiovasculares (FRCV) um dos principais motivos 
para a sua requisição. 
 
Objetivo: Caracterizar a alteração ao seguimento clínico dos utentes 6 m eses após a r ealização de um ECG 
requisitado para follow-up de FRCV. 
 
Métodos: Realizou-se um estudo transversal com componente analítico de uma série consecutiva de ECG, 
recolhidos por um período de 2 anos com início em 01/03/2007, na consulta de 9 Médicos de Família de um Centro 
de Saúde urbano do Porto. No momento da requisição procedia-se ao registo de dados numa grelha estruturada. As 
leituras foram realizadas por Médicos de Família com experiência e os resultados foram codificados pelo novacode. 
Seis meses depois, os processos clínicos dos utentes foram analisados para registar a alteração clínica ao 
seguimento dos doentes. Utilizou-se a regressão logística multinominal para testar a hipótese nula. 
 
Resultados: Foram analisados 218 ECG pedidos para seguimento de FRCV correspondentes a 25% do total de 
ECG requisitados neste período: 49,5% (IC95%: 42,9-56,2%) foram normais; 38,1% (IC95%: 31,6-44,5%) e 12,4% 
(IC95%: 8,0-16,8%) apresentaram anormalidades minor e major, respetivamente. Em 63,8% (IC95%: 57,4-70,1%) 
dos utentes manteve-se a or ientação previamente definida, 22,9% (IC95%: 17,4-28,5%) alteraram a m edicação 
cardiovascular, em 11,0% procedeu-se a um  pedido de novos exames e 2, 3% (CI95%: 0,3-4,3%) foram 
referenciados aos cuidados hospitalares. A análise multivariada não mostrou relação significativa entre a presença 
de anormalidades e a orientação futura. 
 
Conclusão: O resultado de um ECG tem pouca relevância nos doentes com FRCV a médio prazo na medida em 
que não faz variar significativamente a orientação clínica previamente instituída.  
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ID Resumo : 34 
CRITÉRIOS DE VOLTAGEM PARA HIPERTROFIA VENTRICULAR ESQUERDO – REVISÃO BASEADA NA 
EVIDÊNCIA 
 
Paulo Santos, Isabel Nazaré 
(Departamento de Clínica Geral / FMUP, UCSP Milheiróz de Poiares, Santa Maria da Feira) 
Email : psantosdr@med.up.pt 
 
 
Introdução: A hipertrofia do ventrículo esquerdo (HVE) é um importante marcador de doença cardíaca nos doentes 
com hipertensão arterial e o ECG é um exame fundamental no seu rastreio. 
 
Objetivo: Identificar a sensibilidade e e specificidade dos critério eletrocardiográfico de voltagem para HVE 
(Sokolow-Lyon ou Cornell) 
 
Métodos: Realizou-se uma revisão sistemática com metanálise por pesquisa na MEDLINE via pubmed utilizando os 
termos MeSH “electrocardiography” and “echocardiography” and “sensitivity and specificity” and “Hypertrophy, Left 
Ventricular” de artigos publicados em inglês, francês, espanhol e português nos últimos 10 anos. Encontraram-se 17 
artigos, dos quais foram selecionados 5 para inclusão mais 3 artigos incluídos a partir das referências dos estudos 
iniciais. Foram incluídos os estudos onde se comparavam os critérios de Sokolow-Lyon ou de Cornell versus 
ecocardiograma. 
 
Resultados: 8 estudos compararam os critérios de voltagem de Sokolow-Lyon com o ecocardiograma com uma 
sensibilidade ponderada de 24,0% (IC95%: 22,5-25,4%) e uma especificidade de 86,8% (IC95%: 85,4-88,1%). 5 
estudos compararam os critérios de voltagem de Cornell com uma sensibilidade de 37,2% (IC95%: 35,7-38,6%) e 
uma especificidade de 90,5% (IC95%: 89,1-91,9%). 
 
Conclusão: Nesta revisão os critérios de voltagem de Cornell demonstram ser mais adequados à identificação de 
hipertrofia do ventrículo esquerdo. 
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ID Resumo : 36 
HIPERPARATIROIDISMO PRIMÁRIO E HIPERTENSÃO ARTERIAL: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO 
 
LUIS PATRÃO, JR SILVA 
(CENTRO HOSPITALAR TONDELA, VISEU-EPE) 
Email : robertjomd@gmail.com 
 
 
O  Hiperparatiroidismo primário (HPTP) é um a endocrinopatia secundária à s ecreção aumentada da hormora 
paratiroideiapor um adenoma (81%), hiperplasia (15%) ou carcinoma das glândulas paratiroides (%). Estima-se uma 
incidência anula de 30 novos caos por 100000 habitantes. Ocorre sobretudo em doentes do sexo feminino em idade 
pós menopausica e crca de 80% dos casos são assintomáticos. A sua relação com a doença cardiovascular e em 
particular com a Hipertensão arterial é reconhecida, contudo os mecanismos patogénicos subjacentes não são 
consensuais, mas sabe-se que a hi percalcémia secundária representa um papel fundamentalnesta patogénese.  
Os autores apresentam um caso clínico de uma doente de 66 anos de idade com HTA g3 resistente e com 
hipercalcémia no estudo inicial.  
 
Os autores ao exporem este caso, pretendem fazer uma breve revisão teórica sobre o tema, tentando responder a 
algumas questões no que diz respeito a esta relação. Será causa  ou consequência? 
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ID Resumo : 37 
HIPERTENSÃO E SÍNDROMA NEFRÓTICO COMO FORMA DE APRESENTAÇÃO DE INFECÇÃO VIH 
 
Magda Terenas1, Manuel Ferreira Gomes1, Nuno Janeiro2, Paulo Fernandes3, J. M. Braz Nogueira1 
(1 Serviço de Medicina 1, 2 Serviço de Doenças Infecciosas, 3Serviço de Nefrologia, Hospital de Santa Maria, 
Centro Hospitalar Lisboa Norte EPE, Lisboa, Portugal) 
Email : terenasster@gmail.com 
 
 
A infecção VIH é uma patologia que actualmente representa um importante peso na saúde mundial pelo aumento 
progressivo da sobrevida destes doentes com consequente surgimento das patologias associadas a idades mais 
avançadas. O aumento da prevalência dos factores de risco cardiovascular e morbimortalidade que estes acarretam 
são um desafio para os clínicos que lidam com estes doentes, sobretudo pelas alterações intrínsecas à própria 
doença e associadas à terapêutica anti-retroviral.   
 
Os autores apresentam o caso de uma mulher de 49 anos, raça negra e antecedentes de hipertensão arterial com 
auto-suspensão da medicação anti-hipertensiva, admitida por quadro de edema dos membros inferiores, distensão 
abdominal, edema periorbitário e valores tensionais elevados com uma semana de evolução e de agravamento 
progressivo. Laboratorialmente, destacava-se: anemia microcítica hipocrómica (ferropénica), ↑VS (120mm), 
hipoalbuminémia (0,9g/dL), dislipidémia mista (colesterol total 331mg/dL, TG 188mg/dL), proteinúria nefrótica 
(7,8g/24h) com função renal normal (Clcreat 90mL/min), estudo da auto-imunidade com ANA+, anti-SSA+ e anti-
SSB+ (sem clínica de doença auto-imune), serologia VIH2+ (CD4+ 604,9cél/μL), antiHBs+, antiHBe+ e antiHBc+. 
Ecocardiograma TT com alterações sugestivas de cardiopatia hipertensiva, ecografia renal com hiperecogenecidade 
difusa do parênquima e redução da diferenciação parenquimo-renal. Biópsia renal sugestiva de doença de lesões 
mínimas.  Corticoterapia com prednisolona (1mg/Kg/dia), albumina humana dessalgada, diuréticos, ferro oral e 
suporte transfusional; terapêutica anti-hipertensora com IECA e B CC, dislipidémia medicada com estatina. Boa 
evolução clínica e laboratorial com controlo dos valores tensionais, diminuição dos edemas e n ormalização da 
proteinúria (149mg/24h). Sem terapêutica anti-retroviral de momento e com contagem CD4+ 628,6cél/μL.  
 
A doença de lesões mínimas é uma nefropatia pouco frequente na idade adulta que se caracteriza por síndroma 
nefrótico e anasarca, em que a HTA pode estar presente, em aproximadamente 30% dos casos, como forma de 
apresentação. Frequentemente idiopática, pode surgir associada a várias patologias, entre as quais, a infecção VIH 
tem assumido um papel cada vez mais preponderante. A realização de biópsia renal em casos com síndroma 
nefrótico torna-se, por isso, essencial de modo a adequar a terapêutica de forma a controlar a TA e a corrigir a 
proteinúria. 
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ID Resumo : 41 
CORRELACION ENTRE LOS VALORES OBTENIDOS EN LA AUTOMEDICION DE PRESION ARTERIAL (AMPA) 
Y LA MICROALBUMINURIA. 
 
Flavio Ferreira Morong , Martinez Gallardo R, Robles NR, Sanchez Casado E, Cubero JJ. 
(Unidad de Hipertensión Arterial. Hosp. Infanta Cristina. Badajoz) 
Email : moronghappel@hotmail.com 
 
 
OBJETIVOS: La AMPA ha demostrado ser una técnica más eficaz para pronosticar la morbimortalidad CV. También 
ha mostrado buena correlación con la HVI medida por ECG o ECO-CG. Sin embargo, no está clara su correlación 
con la excreción urinaria de albumina. El objetivo de este trabajo ha sido comprobar si la AMPA se correlaciona con 
la microalbuminuria.  
   
DISEÑO Y METODOS: Se ha realizado AMPA en 375 pacientes atendidos consecutivamente en la Unidad de HTA 
del Hospital Infanta Cristina. La pauta de medición fue la indicada por el documento de consenso 2007 de la SEH-
LELHA (6 mediciones x 5 di as). Se utilizaron los aparatos validados reconocidos por dicho consenso. La 
microalbuminuria se midió en orina de 24h. El 92,0% de los pacientes recibían tratamiento hipotensor.  
   
RESULTADOS: La intensidad de la excreción urinaria de albumina  se correlacionó con la PAS media según el 
consenso (r = 0,181, p = 0,001). No se encontró correlación significativa con la PAD media. El análisis separado de 
los pacientes que no recibían tratamiento mostró una correlación aún mas intensa con los mismos parámetros (para 
la PAS 24h, r = 0,722, p < 0,001). Cuando se analizaron por separado los datos correspondientes a los pacientes 
normoalbuminuricos (<30 mg/día) se halló una correlación negativa con la PAD media de 24 h. Los pacientes 
macroalbuminuricos mostraban también una buena excreción de este parámetro con la PAS.  Sin embargo, cuando 
se estudiaron los pacientes microalbuminuricos solo hubo correlación significativa con la PP (r = 0.248, p = 0.012).  
   
CONCLUSIONES: La AMPA de presión arterial presenta una correlación debil con la excreción urinaria de 
albumina. La correlación persiste en enfermos sin tratamiento hipotensor. No obstante, el componente de la PA 
mejor correlacionado varía según la intensidad de la microalbuniuria. 
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ID Resumo : 43 
REDUÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR GLOBAL PELO EXERCÍCIO FÍSICO: ESTUDO EM MODELO 
ANIMAL DE DIABETES TIPO 2 
 
Edite Teixeira de Lemos1,2, Jorge Oliveira2,3, Rui Pinto4, Filipa Mascarenhas-Melo1, João Páscoa-Pinheiro5, 
Frederico Teixeira1 e Flávio Reis1 
(1Laboratório de Farmacologia e Terapêutica Experimental, IBILI, Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra; 
2ESAV e 3Centro de Estudos em Educação, Tecnologias e Saúde, Instituto Politécnico de Viseu; 4Unidade de 
Farmacologia e Farmacotoxicologia, Fac) 
Email : etlemos2@gmail.com 
 
 
A prática regular de exercício físico (treino) apresenta comprovados benefícios no controlo do desmetabolismo e na 
melhoria do perfil de risco cardiovascular (CV) na di abetes tipo 2 (DT2). A melhoria da condição CV do diabético 
dependerá não apenas da redução dos níveis de HbA1c mas também de outros factores, como a pressão arterial 
(PA). A pressão  diferencial  tem sido indicada como uma medida indirecta da rigidez arterial e o m elhor marcador 
do risco de coronariopatia. As anomalias do sistema neuro-imuno-endócrino desempenham um papel importante na 
hipertensão e DT2, pelo que as estratégias para diminuição dos mediadores inflamatórios constituem medida eficaz 
na protecção das complicações macrovasculares diabéticas. 
 
O presente trabalho pretendeu avaliar a influência da prática de um programa de exercício aeróbio nas diferentes 
componentes do risco CV global num modelo animal de DT2. 
 
Foram utilizados ratos diabéticos obesos, Zucker Diabetic Fatty (ZDF fa/fa) e os seus controlos não diabéticos e não 
obesos (ZDF +/+). Às 8 semanas de idade, cada grupo foi subdividido em dois outros (n=8 cada): um mantido sem 
exercício (sedentário) e outro submetido a um protocolo de natação (1h/dia, 3x/semana) durante 12 semanas. Os 
animais foram sacrificados às 20 semanas de i dade (48h após o t reino para os ratos treinados). Semanalmente 
avaliaram-se o p eso corporal e a PA. No inicio e n o final da experiência foram efectuados os seguintes 
doseamentos: glicose, HbA1c, insulina, colesterol total (CT), triglicerídeos (TGs), proteína C reactiva (PCR-hs), 3-
nitrotirosina (3-NT) e noradrenalina plasmática (NA). Resultados em médias±epm (ANOVA e teste LSD; p<0.05). 
 
Nos grupos de animais treinados não houve alteração do peso corporal. Em ambos os grupos, mas de forma mais 
marcada nos ratos diabéticos, a prática de exercício foi capaz de prevenir o aumento da PA (sistólica, média e 
sobretudo diferencial) e da frequência cardíaca, sem alteração da PA diastólica. Para além disso, o exercício nos 
ratos diabéticos preveniu o aumento da glicemia (-31,25%),  da HbA1c (-6,6%) e da hiperinsulinemia (-2,5%). Mais 
ainda, modificou favoravelmente os valores de CT (diabéticos: -17,3%; controlo: -7,3%), de TG (diabéticos: -23,8%; 
controlo: -7,3%), da PCR-hs (diabéticos: -26,13%; controlo: -12,0%) e de 3-NT (-29,0% nos diabético), sem 
alterações de NA plasmática nos animais diabéticos (p>0,05). 
 
O programa de exercício avaliado diminuiu a PA diferencial dos animais diabéticos obesos, sugerindo uma melhoria 
da compliance arterial vascular nos ratos diabéticos, com diminuição do t rabalho cardíaco, mostrando-se ainda 
efectivo na melhoria de outros factores de risco CV, incluindo ao nível do perfil lipídico, inflamatório e oxidativo. 
Estes resultados, ainda que menos expressivos, foram também observados nos animais do grupo não diabético e 
não obeso treinado, sugerindo que os benefícios do exercício regular são extensivos à população saudável, 
adaptando a prescrição à condição física do indivíduo. 
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ID Resumo : 45 
HIPERTENSÃO SECUNDÁRIA A QUÊ? 
 
Cátia Albino1, Ana Filipa Martins2, Pedro Guedes3, Carlos Machado e Costa1, J. Braz Nogueira1 
(1 CHLN – Hospital de Santa Maria; Serviço de Medicina 1 ; 2 CHLN - Hospital de Santa Maria; Departamento de 
Endocrinologia; 3 Hospital Curry Cabral; Serviço de Medicina 1) 
Email : katialbino@gmail.com 
 
 
Apenas 5-20% dos casos de hi pertensão arterial (HTA) diagnosticados têm uma etiologia identificável, sendo 
denominada HTA secundária. 
 
Existem várias causas de HTA secundária, de entre as quais destacamos os tumores secretores de catecolaminas 
que se subdividem em feocromocitomas e paragangliomas consoante a sua localização e natureza das hormonas 
secretadas. Tipicamente o doente apresenta, no início da doença, episódios paroxísticos de ansiedade, diaforese, 
dispneia, epigastralgia, cafaleias, tensão arterial (TA) elevada, náuseas, palpitações e tremor. 
 
Os autores descrevem o caso de uma doente de 21 anos sem antecedentes pessoais ou familiares de relevo que 
inicia, seis meses antes da primeira avaliação, quadro paroxístico de cefaleia holocraneana de grande intensidade 
associada a picos hipertensivos, ansiedade, palpitações, náuseas, palidez e tremor discreto. Os episódios descritos 
tinham duração de 1-2h tendo motivado a ida ao serviço de urgência por diversas vezes. Foi medicada com 
carvedilol 25mg 2id sem melhoria. Foi referenciada a consulta de Medicina Interna, onde à observação se identificou 
TA elevada, sem variações significativas entre os membros, e s em variação significativa com o or tostatismo. 
 
Dada a idade da doente realizou-se marcha diagnóstica de HTA secundária, após interrupção da terapêutica acima 
referida, sendo identificada elevação das catecolaminas urinárias, nomeadamente noradrenalina, dopamina e 
noradrenalina, sem elevação significativa da adrenalina. Este padrão de elevação destas hormonas é compatiível 
com paraganglioma. Dada a raridade desta entidade clínica os autores decidiram realizar o teste de supressão com 
clonidina que neste caso resultou na supressão dos niveis de catecolaminas séricas para níveis dentro dos valores 
de referência pelo que a elevação das catecolaminas foi interpretada como reacção exagerada ao stress. A doente 
foi medicada com clonidina 0,150mg 2id com resolução do quadro. 
 
Foi estimado que 97% dos doentes com HTA cujos niveis de metanefrinas fraccionadas se encontram elevados não 
têm tumores secretores destas hormonas pelo que os autores realçam a importância do teste de supressão com 
clonidina no diagnóstico destas situações antes de passar para investigação etiológica com procedimentos invasivos 
e desnecessários. 
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ID Resumo : 47 
O QUE DISTINGUE A NÃO-ADESÃO INTENCIONAL E NÃO INTENCIONAL À TERAPÊUTICA ANTI-
HIPERTENSORA: AVALIAÇÃO DE FACTORES ASSOCIADOS, EM HIPERTENSOS MEDICADOS SEGUIDOS 
NOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS DA REGIÃO DE LISBOA 
 
Fernandes M, Souto D, Simões R, Areias C, Gomez V, Lopes E, Alarcão V, Nicola PJ, Rocha E 
(Instituto de Medicina Preventiva - Faculdade de Medicina de Lisboa) 
Email : mccf@fm.ul.pt 
 
 
A não-adesão à t erapêutica anti-hipertensora (antiHT) é um  importante problema na pr evenção cardiovascular. A 
distinção entre não-adesão não intencional (por esquecimento) e intencional (falha/alteração da dose por iniciativa 
do doente) pode ajudar na compreensão e intervenção sobre este comportamento. São objectivos deste estudo (1) 
estimar a f requência da n ão-adesão à t erapêutica antiHT e ( 2) avaliar a as sociação com variáveis socio-
demográficas e relacionadas com a medicação e (3) com o controlo da pressão arterial (PA). 
 
Este estudo foi desenvolvido no âmbito do projecto DIMATCH-HTA, um estudo longitudinal que pretende avaliar o 
impacto da adesão e de outros determinantes no controlo da PA em hipertensos medicados imigrantes dos PALOP 
e naturais de Portugal seguidos nos cuidados de saúde primários da região Lisboa e Vale do Tejo. Na avaliação 
inicial, foi recolhida informação sobre variáveis socio-demográficas (sexo, idade, escolaridade, naturalidade), 
relacionadas com a medicação (eventos adversos, uso de estratégias para lembrar a toma da medicação e nº 
medicamentos antiHT), adesão à t erapêutica (questionário “Medida de Adesão ao Tratamento”, validado para 
Portugal) e registo de PA. A análise dos dados incluiu análise descritiva e testes bivariados para avaliar associações 
(α=0,05) entre adesão e restantes variáveis. 
 
Foram incluídos 758 participantes, idade média 61,8±10,3 anos, 42,1% sexo masculino, 56,3% naturais de Portugal 
e 47,1% controlados. Quanto à adesão, 54,6% (n=414) eram não-aderentes, dos quais 33,8% não-aderentes 
intencionais. Verificou-se associação da adesão com idade (P<0,01) e naturalidade (P<0,01), sendo os mais idosos 
e naturais de Portugal mais propensos a relatar adesão ou não-adesão não intencional (tabela1). Quanto às 
estratégias para lembrar a toma da m edicação, aderentes e não-aderentes não intencionais reportaram mais 
frequentemente adoptar pelo menos uma estratégia (P=0,01). Não se verificaram associações entre adesão e sexo, 
escolaridade, eventos adversos ou nº de antiHT. Não foram encontradas diferenças significativas quanto ao controlo 
da PA, em função da adesão. 
 
Nos hipertensos, a não-adesão é um comportamento frequente. A não-adesão não intencional parece ser mais 
frequente em indivíduos mais idosos e naturais de P ortugal. A não-adesão intencional poderá estar associada a 
outros factores como conhecimentos ou c renças em relação à d oença e medicação. Futuras análises deverão 
explorar em que m edida os tipos de não-adesão e f actores associados podem ser traduzidos em estratégias de 
promoção da adesão à terapêutica. 
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 Aderente Não aderente  
não intencional 

Não aderente  
intencional P 

 n       339 272 140  

 idade média±dp 63,2±10,4 61,4±10,0 59,2±10,0 <0,01 

 % homens 41,0 43,1 42,9 0,86 

 % imigrantes 35,2 45,3 61,4 <0,01 

 % com eventos adversos     9,85 13,8 7,9 0,17 

 % com estratégia medicação  93,3 92,3 85,0 0,01 

 nº antiHT média±dp 1,71±0,92 1,77±0,86 1,84±0,96 0,33 

 % controlados 50,7 46,7 41,4 0,20 
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ID Resumo : 49 
HIPERTENSÃO ARTERIAL NUMA POPULAÇÃO DE DOENTES COM AVC ISQUÉMICO SUBMETIDOS A 
TERAPÊUTICA FIBRINOLÍTICA 
 
Eurico Oliveira, Paula Manuel, Lénea Porto, Paulo Batista, João Alexandre, Fernando Girão 
(Serviço de Medicina Interna 1 – Hospital de São Teotónio, Viseu) 
Email : eurico.oliveira@gmail.com 
 
 
Introdução: O AVC é um  evento catastrófico, particularmente no i ndivíduo previamente autónomo, que se vê 
subitamente dependente de terceiros. A prevalência e impacto do AVC em Portugal são consideráveis. É a primeira 
causa directa de morte e importante fonte de morbilidade. O único tratamento aprovado e com evidência de eficácia 
no contexto do AVC isquémico agudo é a fibrinólise com r-tPA. É também sabido que a HTA é um dos principais 
factores de risco para a doença cérebro-vascular. O nosso objectivo foi analisar a demografia, tipo de AVC, outros 
factores de r isco, eficácia da fibrinólise, intercorrências e t empos de internamento, de um grupo de doentes com 
AVC submetidos a fibrinólise, e sua relação com o diagnóstico prévio de HTA e respectivos valores tensionais. 
  
Material e Métodos: Estudo retrospectivo no qual foram estudados 50 doentes com AVC isquémico, submetidos a 
fibrinólise com r-tPA endovenosa, através da colheita de dados processo clínico do internamento. Foram avaliados 
aspectos demográficos, existência ou não de HTA prévia, valores tensionais da entrada e sua relação com diversas 
variáveis relacionadas com o evento cerebrovascular e tratamento fibrinolítico.  
 
Resultados e Conclusões: Foram estudados 50 doentes, 26 homens (52%) e 24 mulheres (48%). As idades 
variaram entre os 31 e 80 anos (idade média 67  11,5). Vinte  e  nove  doe nte s  (58% ) a pre s e nta va m his tória  pe s s oa l 
de HTA e todos faziam terapêutica antihipertensora. Nos doentes hipertensos o valor médio de PAS à entrada foi de 
169  27,2 mmHg e  de  P AD de  88  16,1 mmHg. Nos  doe nte s  s e m HTA prévia  e s te s  fora m, re s pe ctiva me nte  143 
 18,6 mmHg e  79  11,8 mmHg. O va lor médio de  re dução do Na tiona l Ins titute  of He a lth S troke  S ca le  foi de  4,2  
pontos. Nos doentes com valor de PAS > 180 mmHg à entrada esta redução foi em média de 3,4 pontos. Verificou-
se que a incidência de intercorrências directamente relacionadas com a terapêutica fibrinolítica foi cerca de 3 vezes 
superior (10,8% VS 30,8%) quando o valor de PAS à entrada foi superior a 180 mmHg. No que diz respeito aos 
valores de PAD, verificou-se que valores superiores a 10 0 mmHg se associam a r edução do N IHSS menos 
significativa (média de 2,4 pontos) e a maior incidência de intercorrências relacionadas com a fibrinólise (44,4%). 
Estes resultados encontram-se resumidos no quadro abaixo.  
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Intervalos de 
valores (em 

mmHg) 

Número de 
doentes 

NIHSS à 
entrada 

Redução do 
NIHSS Intercorrências 

Tempo de 
internamento na 

Unidade de 
AVC 

PAS<180  37 11,5 pts 4,4 pts 4 (10,8%) 6,1 dias 

PAS180  13 13 pts 3,4 pts 4 (30,8%) 8,8 dias 

PAD<100  41 11,3 pts 4,5 pts 4 (9,8%) 6,3 dias 

PAD100  9 14,9 pts 2,4 pts 4 (44,4%) 9,0 dias 

 
 
A administração de terapêutica fibrinolítica no AVC agudo é relativamente recente no nosso hospital. Apesar do 
número modesto da amostra e de todas as limitações deste estudo, estes resultados dão-nos indicações acerca do 
papel da HTA no AVC agudo e tratamento fibrinolítico. 
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ID Resumo : 53 
AVALIAÇÃO DA VOP COMO MARCADOR DE RISCO CARDIOVASCULAR EM DOENTES HIPERTENSOS 
REFRATÁRIOS SEGUNDO GUIDELINES DE 2007 DA ESC/ESH E SEGUNDO VOP AJUSTADA À IDADE 
(RESULTADOS PRELIMINARES) 
 
Eurico Silva1, Inês Silva2, Eduardo Oliveira3, Catarina Silva 3, Marta Penas4, Nobre dos Santos4 
(1UCSPI Aveiro, 2 USF Santa Joana, 3Serviço de Medicina do Hospital Infante D Pedro, EPE; 4Serviço de 
Cardiologia do Hospital Infante D Pedro, EPE) 
Email : dr_edu_oliveira@yahoo.com 
 
 
INTRODUÇÃO: É sabido que a VOP é marcador de risco cardiovascular (CV) documentado por multiplos estudos, 
alguns sugerindo uma maior sensibilidade quando ajustado à idade. 
 
OBJETIVO: Os autores pretenderam comparar o cut-off apontado como limite pela ESC/ESH vs. a metanálise A. R. 
Khosdel et al, J. Of Hypertension 2006, 24: 1231-1237. 
 
MATERIAL E MÉTODOS: A 42 hipertensos refratários definidos por MAPA (três medicamentos em doses máximas 
(incluindo um diurético)não têm critérios de controlo por MAPA ou a fazer quatro anti-hipertensores), foram 
submetidos a VOP pelo método de Complior. 
 
RESULTADOS: Dos 42 doente hipertensos observados (idade média 59 ± 11 anos, IMC 31 ± 5,2, homens 54,1%), 
8 apresentaram evento cardiovascular fatal e não fatal. Quando se comparou o grupo que apresentou evento com o 
que não apresentou, o que teve evento apresentou PAD noturna mais elevada e menor subida matinal, não se 
encontrando diferenças nos restantes parâmetros da MAPA, nem nos dados antropométricos nem nos valores da 
VOP. Quando se analisou o RR para o cut-off de 12mmHg (guidelines de 2007 da ESC/ESH) e segundo os 
percentis50, 75, 90, 95 e 97,5, a metanálise A. R. Khosdel et al, J. Of Hypertension 2006, 24: 1231-1237, não se 
encontrou qualquer RR significativo. 
 
CONCLUSÃO: Apesar de estar bem definido o valor prognostico da VOP e os cut-offs para o mesmo, tal não foi 
encontrado neste trabalho, provavlmente pela amostra ser demasiado reduzida. 
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