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Caros Congressistas

O 7º Congresso de Hipertensão Arterial vai decorrer em Vilamoura de 28 de Fevereiro a 3 de Março de 
2013 e, pretende-se que seja o encontro para debate de ideias, de todos os que se dedicam ao estudo 
do doente com risco cardiovascular global, embora com um enfoque especial na vertente da 
hipertensão arterial. Envolverá destacados membros da nossa Sociedade e da Sociedade Europeia de 
Hipertensão incluindo o seu actual Presidente, o Prof. Josep Redon.

Como habitualmente, o Congresso é organizado pela Sociedade Portuguesa de Hipertensão que, à 
semelhança do ano anterior, voltou a delegar no Dr. Fernando Pinto a responsabilidade de liderar a 
Comissão Organizadora deste evento.

Vai ser, mais uma vez, dado um destaque especial no programa dos trabalhos, à participação dos 
colegas de Medicina Geral e Familiar. O Congresso é-lhes especialmente dirigido, numa perspectiva de 
actualização constante através do debate de ideias, apresentação de casos clínicos e organização de 
um curso prático de formação pós-graduada, à imagem e na sequência do que foi feito no último 
Congresso.

Organizaremos Simpósios conjuntos com destacados membros da Sociedade Europeia de Hipertensão 
e com outras Sociedades e, esperamos poder apresentar os resultados do estudo da prevalência da 
hipertensão e do consumo de sal da população portuguesa, da responsabilidade da nossa Sociedade.

Mais uma vez e, apesar da crise económica que nos perturba e por vezes nos inibe, vamos ter uma 
presença e um apoio importantes da Indústria Farmacêutica, que torna possível cumprir os nossos 
objectivos de actualização científica.

É nosso objectivo, delinear a melhor estratégia para tratar os nossos doentes e, ainda mais importante, 
prevenir a ocorrência de eventos que tenham relação mais ou menos directa com os factores de risco 
da nossa população.

Todos juntos faremos um bom Congresso.

Até Vilamoura.

José Nazaré
Presidente da SPH
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Caros Colegas,

Bem-vindos ao 7º Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global. A Comissão Organizadora 
orgulha-se de vos receber em Vilamoura em mais um Congresso da Sociedade Portuguesa de Hipertensão.

Ciente da enorme responsabilidade de tentar corresponder às naturais expectativas que os sucessos dos anos 
anteriores certamente criaram em todos vós, particularmente difícil nos conturbados tempos de grandes restrições 
financeiras que vivemos actualmente, procurámos organizar este congresso balizados por dois princípios 
fundamentais: em primeiro lugar desenhando um programa científico apelativo para um conjunto alargado de 
médicos das mais diversas especialidades que integra uma revisão dos principais tópicos da medicina 
cardiovascular numa perspectiva muito virada para a nossa prática clínica diária, mas complementada por temas de 
investigação e inovação; por outro lado, e apesar das restrições orçamentais não descurámos um programa social e 
um envolvimento ainda maior com a sociedade civil alargando o âmbito das nossas acções formativas, integradas 
no tempo e no espaço do próprio congresso e vocacionados preferencialmente para crianças e jovens.

Não posso deixar de destacar, neste vastíssimo programa científico, os já tradicionais Simpósios conjuntos quer 
com a Sociedade Europeia de Hipertensão (SEH), quer com vários países europeus (Luso-Húngaro, Luso-Francês) 
bem como com Brasil e Moçambique que decorrem da progressiva internacionalização do nosso congresso, 
reflectida não só pela concessão do patrocínio científico pela SEH mas também por, uma vez mais, termos inscritos 
quase duas centenas de colegas estrangeiros (tal como já aconteceu em 2012, todas as sessões com palestrantes 
estrangeiros terão tradução simultânea). O enorme êxito que obtiveram em 2012, e as inúmeras solicitações nesse 
sentido, levaram-nos a reeditar os dois cursos de carácter iminentemente prático - Curso de Formação Pós-
graduada e Curso de Ecografia Cervical - ambos divididos em 4 sessões, distribuídas pelos 4 dias de trabalhos, que 
pretendem rever/aprofundar alguns aspectos (com novos tópicos) da prática clínica diária. 

Apraz-me ainda salientar que contamos com palestrantes de áreas tão distintas que, para além das “convencionais” 
Medicina Geral e Familiar, Medicina Interna, Cardiologia, Neurologia, incluem da Cardiologia Pediátrica à Psiquiatria, 
da Ginecologia/Obstetrícia à Medicina Dentária, etc. Encerraremos com chave de ouro – estou absolutamente certo 
– com a Sessão Magna onde serão divulgados os resultados do estudo de prevalência de HTA e de consumo de sal 
levado a cabo pela SPH, em parceria com a Universidade Fernando Pessoa, que incluiu quase 4000 pessoas numa 
amostra representativa da realidade nacional.

O programa social - para que estão convidados todos os participantes no Congresso - inicia-se com um Porto de 
Honra no primeiro dia dos trabalhos e terá o seu ponto alto com o Jantar de Encerramento que será abrilhantado com 
a actuação dos nossos futuros colegas do Coral do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar.

Não posso terminar sem expressar publicamente o meu penhorado agradecimento pelo importante apoio – 
particularmente significativo nos dias que correm - que a indústria farmacêutica e de equipamentos (bem como o 
Tivoli Marina Vilamoura) fizeram para tornar possível este evento e contribuir decisivamente para o enorme sucesso 
que seguramente alcançará, não esquecendo também o papel decisivo que tiveram a Veranatura e a Viagens Abreu 
agilizando a complexa logística inerente a uma reunião desta magnitude. 

Desejo a todos um excelente Congresso.
Fernando Pinto

Presidente da Comissão Organizadora

05



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

- Bastonário 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 dos Médicos 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
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SOCIEDADES CIENTÍFICAS

SOCIEDADES ESTRANGEIRAS 

ASSOCIAÇÕES SÓCIO PROFISSIONAIS 

ASSOCIAÇÕES DE DOENTES 

 

- 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 Oftamologia

- Presidente da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade

- Presidente do Núcleo Português de Estudo da Hipertensão na Grávida

- Presidente da Sociedade Portuguesa de Periodontologia e Implantes

- European Society of Hypertension

- World Hypertension League

- American Society of Hypertension

- Bristish Hypertension Society

- Sociedade Brasileira de Hipertensão

- Sociedade Espãnola de Hypertensión

- Societé Française d' Hypertension Arterielle

- Societá Italiana d' Ipertensione

- Núcleo de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia

- 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)

 

- Presidente da Associação dos Hipertensos de Portugal 

CONVIDADOS
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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* 

SÓCIOS COLECTIVOS DA SPH

Grandes Benfeitores

Benfeitores

Merck Sharp & Dohme

Boehringer Ingelheim

BMS/Sanofi-Aventis

Servier Portugal

Novartis 

Laboratórios Delta

AstraZeneca

Menarini Portugal

Bayer Portugal
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20:30h

09:30h e 11:30h

2
MARÇO
MARCH
SÁBADO
SATURDAY

CORAL DO INSTITUTO CIÊNCIAS
BIOMÉDICAS ABEL SALAZAR

SESSÃO EDUCATIVA

JANTAR DE ENCERRAMENTO

Patrocínio: Comissão Organizadora

para crianças/jovens do concelho Loulé28
FEVEREIRO 
FEBRUARY
QUINTA-FEIRA
THURSDAY
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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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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

18:00

PROGRAMA CIENTÍFICO 

Moderadores/Chairpersons: Manuel Carvalho Rodrigues, Lisboa & Joana Campina, Lisboa

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

SESSÃO SOLENE DE ABERTURA | OPENING CERIMONY

AVALIAÇÃO DAS LESÕES DE ÓRGÃO-ALVO  

TARGET ORGAN DAMAGE EVALUATION

Luísa Moreira, Santa Mª Feira

MINI-CONFERÊNCIAS | MINI-CONFERENCES

O DOENTE COMO UM TODO | THE PATIENT AS A WHOLE

Moderadores/Chairpersons: Francisco Azevedo, Évora e Rasiklal Ranchold, Lisboa

Diabetes mellitus e implantes dentários  | Diabetes mellitus and dental implants

Ricardo Faria Almeida, Porto

Risco periodontal, risco cardiovascular | Periodontal risk, cardiovascular risk

Mónica Morado Pinho, Porto

Avaliação da árvore arterial: Comparação das várias técnicas 

Evaluation of arterial tree: Comparison of several techniques

João Maldonado, Coimbra

28
FEVEREIRO 
FEBRUARY
QUINTA-FEIRA
THURSDAY
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SALAS NEPTUNO | FÉNIX 3

SALA NEPTUNO

SALA FÉNIX 3

SALA FÉNIX 3
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18:30

20:00

CONFERÊNCIA INAUGURAL | INAUGURAL LECTURE

Presidente/President: José Nazaré, Lisboa

PORTO DE HONRA | WELCOME PORTO-WINE COKTAIL

Moderador/Chairperson: Fernando Pinto, Santa Mª Feira 

O QUE APRENDEMOS COM OS RECENTES ENSAIOS CLÍNICOS 

RANDOMIZADOS DE TRATAMENTO ANTI-HIPERTENSOR? 

WHAT HAVE WE LEARNT FROM RECENT RANDOMIZED TRIALS 

OF ANTIHYPERTENSIVE THERAPY? 

Alberto Zanchetti, Milão, Itália

MESA REDONDA | ROUND TABLE19:00

HTA NA GRAVIDEZ: DA PRÉ-CONCEPÇÃO AO PUERPÉRIO 

HTN IN PREGNANCY: FROM PRECONCEPTION TO POSTPARTUM

Moderadores/Chairpersons: João Maldonado, Coimbra & Paulo Pessanha, Porto

A pré-concepção e o 1º trimestre da gravidez 

Preconception and 1st trimester of pregnancy

Elsa Pereira, Guimarães

O 2º e o 3º trimestre da gravidez 

Second and 3rd trimester of pregnancy

Ana Paula Machado, Porto

O Puerpério 

Postpartum

Ana Campos, Lisboa

28
FEVEREIRO 
FEBRUARY
QUINTA-FEIRA
THURSDAY

SALA FÉNIX 3

SALA FÉNIX 3
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Coffee Break10:30

COMUNICAÇÕES ORAIS / CARTAZES | ORAL / POSTER SESSION08:00

SIMPÓSIO ESH-SPH  |  ESH-PSH SYMPOSIUM

DESAFIOS NA HIPERTENSÃO EM 2013 
CHALLENGES IN HYPERTENSION IN 2013
Moderadores/Chairpersons: José Nazaré, Lisboa & Josep Rédon,Valência, Espanha

Os efeitos hemodinâmicos e o controlo dos factores de risco através dos
novos antidiabéticos têm importância? 
Could hemodynamic effects and risk factor control by new antidiabetes
drugs be of some interest? 
Peter Nilsson, Malmoe, Suécia

Objetivos da pressão arterial para doentes de alto risco 
Blood pressure targets for high risk hypertensive patients
Antonio Coca, Barcelona, Espanha

Hemodinâmica central como chave para compreender lesões no cérebro
(AVC, declínio cognitivo) na hipertensão 
Central hemodynamics as a key to understand brain damage 
(stroke, cognitive decline) in hypertension
Stéphane Laurent, Paris, França

Privação do sono e hipertensão 
Sleep deprivation and hypertension
Krzysztof Narkiewicz, Gdansk, Polónia

Desafios no tratamento da hipertensão em 2013 
Challenges in treatment of hypertension in 2013
Serap Erdine, Istambul, Turquia

09:00

CONGRESSO PORTUGUÊS DE
HIPERTENSÃO

I N TERNAT IONAL MEET ING ON 
7º

e Risco Cardiovascular Global
HYPERTENS ION

28 /02
  03/03 
2013   

Tivoli Marinotel 
Vilamoura - Algarve1

MARÇO
MARCH
SEXTA-FEIRA
FRIDAY

SALAS NEPTUNO | FÉNIX 3

SALA FÉNIX 3
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11:00 CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM HTA - SESSÃO 2 
POST GRADUATION COURSE ON HTN - 2ND SESSION

Moderadores/Chairpersons: Mesquita Bastos, Aveiro & Manuel Cruz Santos, Matosinhos

RISCO CARDIOVASCULAR | CARDIOVASCULAR RISK
Moderadores/Chairpersons: Alberto Mello e Silva, Lisboa & Mariano Pego, Coimbra

Novas evidências no tratamento da dislipidemia e da diabetes mellitus:
o que o clínico necessita de saber 
New evidence in the treatment of dyslipidemia: what the clinician
needs to know
Fernando Pinto, Santa Mª Feira & Francisco Araujo, Lisboa

Anticoagulantes orais na redução do AVC
Oral anticoagulants in the reduction of stroke
Jorge Ferreira, Lisboa

MESA REDONDA | ROUND TABLE11:00

SIMPÓSIO SATÉLITE NOVARTIS | SATELLITE SYMPOSIUM NOVARTIS12:00

1
MARÇO
MARCH
SEXTA-FEIRA
FRIDAY

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO NO DOENTE HIPERTENSO 

Clarinda Neves, Aveiro
RISK STRATIFICATION IN PATIENTS WITH HYPERTENSION

SALA NEPTUNO

SALA FÉNIX 3

SALA FÉNIX 3

Moderadores/Chairpersons: Fernando Pinto, Santa Mª Feira

Preletores/Lecturers: Carlos Aguiar & Alberto Mello e Silva, Lisboa

A PRIMEIRA ASSOCIAÇÃO FIXA TRIPLA NO TRATAMENTO DA HTA
– EFICÁCIA E PROTECÇÃO CARDIOVASCULAR 
FIRST TRIPLE FIXED COMBINATION IN THE TREATMENT OF HTN
– EFFICACY AND CARDIOVASCULAR PROTECTION

ALMOÇO | LUNCH13:00
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15:30 SESSÃO PLENÁRIA SPH-APMGF | PLENARY SESSION SPH-APMGF

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

Moderador/Chairperson: J. C. Marinho, Aveiro & Pedro Damião, Aveiro

Preletores/Lecturers: Agostinho Monteiro, Porto & Luís Martins, Santa Mª Feira

Coffee Break17:00

17:30

17:30

18:00

CONFERÊNCIA  | LECTURE

Moderador/Chairperson: Jorge Cotter, Guimarães 

HTA NO ADULTO JOVEM
HTN IN YOUNG ADULT

Mesquita Bastos, Aveiro

CONFERÊNCIA  | LECTURE

Moderador/Chairperson: João Saavedra, Lisboa

ÁCIDO ÚRICO E RISCO CARDIOVASCULAR: FACTOR DE RISCO 

OU MARCADOR DE RISCO? 

URIC ACID AND CARDIOVASCULAR RISK: RISK FACTOR  OR RISK MARKER?

Cristina Alcântara, Lisboa

SIMPÓSIO SATÉLITE MENARINI  | SATELLITE SYMPOSIUM MENARINI
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SALA FÉNIX 3

SALA FÉNIX 3

SALA FÉNIX 3

SALA FÉNIX 3

SALA NEPTUNO

SIMPÓSIO SATÉLITE BIAL  | SATELLITE SYMPOSIUM BIAL14:30

Preletores/Lecturers: Agostinho Monteiro & João Sá, Porto

O TRATAMENTO PERSONALIZADO DA HTA
– O FUTURO DA TERAPÊUTICA

PERSONALIZED TREATMENT OF HTN – THE FUTURE OF THERAPHY

IR MAIS LONGE NO TRATAMENTO DA HTA – COMBINAÇÕES FIXAS 

GOING FURTHER IN HTN TREATMENT – FIXED COMBINATIONS

Moderador/Chairperson: Paula Alcântara, Lisboa

Preletores/Lecturers: Mariano de la Figuera, Barcelona
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notas
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COMUNICAÇÕES ORAIS / CARTAZES | ORAL / POSTER SESSION08:00

MESA REDONDA | ROUND TABLE09:00

HTA E CÉREBRO

HYPERTENSION AND BRAIN

Moderadores/Chairpersons: Vitor Oliveira, Lisboa & José Alberto Silva, Matosinhos 

HTA e AVC em fase aguda
Hypertension and acute phase of stroke

Manuel Correia, Porto

HTA, défice cognitivo/demência
Hypertension, cognitive decline/dementia

Vítor Cruz, Santa Mª Feira

HTA e prevenção primária e secundária do AVC
Hypertension and primary and secondary prevention of stroke
Vítor Oliveira, Lisboa

Reabilitação para a reintegração social 
Rehabilitation toward social reintegration
Ana Alves, Santa Mª Feira

SALAS NEPTUNO | FÉNIX 3

SALA NEPTUNO
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2
MARÇO
MARCH
SÁBADO
SATURDAY

Coffee Break10:30

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

Moderadores/Chairpersons: Teresa Rodrigues, Santarém & Madalena Barata, Lisboa

ANTICOAGULAÇÃO E ANTI-AGREGAÇÃO PLAQUETAR
NO DOENTE HIPERTENSO 

ANTICOAGULANT AND ANTIPLATELET THERAPY IN PATIENTS
WITH HYPERTENSION
Mesquita Bastos, Aveiro

SALA NEPTUNO

09:00 SYMPOSIUM “2ÈMES RENCONTRES FRANCO-LUSITANIENNES”  
“2ND PORTUGUESE-FRENCH MEETING” SYMPOSIUM

QUELLES AMBITIONS POUR NOS PATIENTS HYPERTENDUS?  
WHICH AMBITIONS FOR OUR HYPERTENSIVE PATIENTS?
Moderateurs/Chairpersons:  JJ Mourad, Bobigny, France & José Nazaré, Lisboa, Portugal

Introduction
José Nazaré, Lisboa, Portugal

Le vieillissement artériel précoce
Early vascular aging

Fernando Pinto, Santa Mª Feira, Portugal

Traitement précoce de l'HTA: ce que nous enseignent les études
Early treatment of hypertension: what can we learn from studies
J.J. Mourad, Bobigny, France

Les dernières recommandations: avancées diagnostiques
et thérapeutiques 

The latest recommendations: diagnostic and therapeutic advances.
J. Blacher, Paris, France

Conclusion
J.J. Mourad, Bobigny, France

SALA FÉNIX 3
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12:00 SIMPÓSIO SATÉLITE SERVIER  | SATELLITE SYMPOSIUM SERVIER

SALA FÉNIX 3

EVIDENCE BASED TREATMENT IN HYPERTENSION:
FACTS AND MYTHS

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

Introdução: Questões não resolvidas no tratamento da hipertensão 

Melhorar o prognóstico dos doentes hipertensos com a associação
fixa perindopril/amlodipina: evidências científicas 

Como traduzir a evidência científica na prática clínica:
Casos Clínicos 

Conclusões 

Introduction: Unsolved questions in hypertension treatment 

Improving hypertensive patients survival with perindopril/amlodipine
fixed combination: evidence-based data 

How to translate scientific evidence in clinical practice:
Clinical Cases 

Final Remarks 

José Nazaré, Lisboa

Claudio Borghi, Itália

Luís Martins, Santa Mª Feira | José Nazaré, Lisboa | Fernando Pinto, Santa Mª Feira
Madalena Barata, Lisboa 

Luís Martins, Santa Mª Feira

TRATAR A HIPERTENSÃO COM BASE NA EVIDÊNCIA:
FACTOS E MITOS 

MESA REDONDA | ROUND TABLE11:00

HIPERTENSÃO RESISTENTE 
RESISTANT HYPERTENSION
Moderadores/Chairpersons: José Nazaré, Lisboa & Braz Nogueira, Lisboa

Tratamento farmacológico: Estado da arte
Pharmacological therapy: State of art
José Alberto Silva, Matosinhos

Desnervação renal
Renal denervation
Roland Schmieder, Alemanha

SALA FÉNIX 3
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14:30 SIMPÓSIO SATÉLITE JABA-RECORDATTI 

SATELLITE SYMPOSIUM JABA-RECORDATTI

SALA FÉNIX 3

PREVENTION AND/OR TREATMENT OF CARDIOVASCULAR
RISK PATIENTS? THE THERAPEUTIC EFFICACY COMBINED
WITH ECONOMIC EFFICIENCY!

Moderador/Chairperson:  José Nazaré, Lisboa

A PERSPETIVA/REALIDADE PARA O DOENTE 

Hipertensão 

Dislipidémia 

Conclusões 

PERSPECTIVE/REALITY FOR THE PATIENT 

Hypertension 

Dyslipidemia 

Take home messages 

Jorge Polónia, Matosinhos

Alberto Mello e Silva, Lisboa

José Nazaré, Lisboa

PREVENÇÃO E/OU TRATAMENTO DO DOENTE DE RISCO
CARDIOVASCULAR? A EFICÁCIA TERAPÊUTICA ALIADA
À EFICÁCIA ECONÓMICA! 

ALMOÇO | LUNCH13:00
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MESA REDONDA | ROUND TABLE15:30

RISCO CARDIOVASCULAR NAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
CARDIOVASCULAR RISK IN CHILDREN AND ADOLESCENTS
Moderadores/Chairpersons: J. C. Marinho, Aveiro & Jorge Cotter, Guimarães

Identificação e estratificação do risco cardiovascular 
Identification and stratification of cardiovascular risk
Paula Martins, Coimbra 

Papel dos exames complementares de diagnóstico
Role of laboratory investigation
António Pires, Coimbra 

Exercício físico
Physical exercise

Raul Martins, Coimbra

Casos clínicos
Clinical cases
Joana Marinho, Coimbra

15:30 SIMPÓSIO LUSO-HÚNGARO
PORTUGUESE-HUNGARIAN SYMPOSIUM

HTA EM PORTUGAL E NA HUNGRIA
HTN IN PORTUGAL AND IN HUNGARY
Moderadores/Chairpersons: Luís Martins, Santa Mª Feira & Csaba Farsang, Budapeste, Hungria

       Doenças cardiovasculares e crise económica
      Cardiovascular diseases and economic crisis 
      Luís Martins, Santa Mª Feira

      Obesidade e hipertensão
      Obesity and hypertension
      Zoltan Jarai, Budapeste, Hungria

       Tratamento da hipertensão na Hungria
      Antihypertensive treatment of hypertension in Hungary

          Tratamento farmacológico
          Pharmacological therapy
          Csaba Farsang, Budapeste, Hungria

           
Instrumental therapy
Tratamento Instrumental

         
          György Ábrahám, Budapeste, Hungria

       
Risk factor control in hypertension

 Controlo dos factores de risco na hipertensão
       
      Vítor Paixão Dias, V. N. Gaia

SALA FÉNIX 3

SALA NEPTUNO
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Coffee Break17:00

Moderador/Chairperson: Pinto Carmona, Lisboa
 

TREATMENT OF DIABETES MELLITUS IN 2013
Paula Alcântara, Lisboa

TRATAMENTO DA DIABETES MELLITUS EM 2013 

17:30

17:30

20:30

18:00

CONFERÊNCIA | LECTURE

CONFERÊNCIA | LECTURE

JANTAR DE ENCERRAMENTO | GALA DINNER

Moderador/Chairperson: Braz Nogueira, Lisboa

O QUE PODEMOS ESPERAR DAS DIRECTIVAS DA ESH 2013? 
WHAT CAN WE EXPECT OF ESH GUIDELINES 2013?
Maria João Lima, Porto

SIMPÓSIO BRASIL-MOÇAMBIQUE-PORTUGAL
BRAZIL-MOZAMBIQUE-PORTUGAL SYMPOSIUM

Presidente/President: José Nazaré, Lisboa

Moderadores/Chairpersons: Eduardo Barbosa, Porto Alegre, Brasil & Fernando Pinto, Santa Mª Feira

HTA em Moçambique em 2013
HTN in Mozambique in 2013

Albertino Damasceno, Maputo, Moçambique

HTA no Brasil em 2013
HTN in Brazil in 2013

Luíz Scala, Brasil

Programa: “Eu sou 12 por 8”
“Eu sou 12 por 8” Program

Oswaldo Passarelli Junior, Brasil

SALA FÉLIX 3

SALA NEPTUNO

SALAS FÉNIX 1 | 2 | 3

SALA FÉLIX 3
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CONFERÊNCIA FINAL | FINAL LECTURE

Moderador/Chairperson: Agostinho Monteiro, Porto

ADESÃO: PODEMOS FAZER ALGUMA COISA?
A ENTREVISTA MOTIVACIONAL
COMPLIANCE; CAN WE DO SOMETHING?
THE MOTIVATIONAL INTERVIEW 
Rui Mota Cardoso, Porto

09:00

10:00

11:00

12:00

CURSO DE PÓS GRADUÇÃO EM HTA - SESSÃO 4 

POST GRADUATION COURSE ON HTN - 4TH SESSION

Moderadores/Chairpersons: Cristina Alcântara & Márcia Braga, Lisboa

IMPLICAÇÕES TERAPÊUTICAS DA ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO 
THERAPEUTICS IMPLICATIONS OF RISK STRATIFICATION
Pedro Cunha, Guimarães

Coffee Break10:30

SESSÃO MAGNA E ENTREGA DOS PRÉMIOS
MASTER SESSION AND AWARDS

Presidente/President: Alberto Zanchetti, Milão, Itália

Moderadores/Chairpersons: José Nazaré, Lisboa & Fernando Pinto, Santa Mª Feira

PREVALÊNCIA DA HTA E CONSUMO DE SAL EM PORTUGAL: 
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO ESTUDO DA SPH 
PREVALENCE OF HYPERTENSION AND SALT CONSUMPTION 
IN PORTUGAL: RESULTS FROM THE SURVEY OF PSH
Jorge Polónia, Matosinhos & Luís Martins, Santa Mª Feira

ASSEMBLEIA GERAL DA SPH | PSH GENERAL ASSEMBLY

ALMOÇO | LUNCH13:00

3
MARÇO
MARCH
DOMINGO
SUNDAY

SALA FÉLIX 3

SALA FÉLIX 3

SALA FÉLIX 3

SALA FÉLIX 3
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SESSÃO 1 | 1ST SESSION

SESSÃO 2 | 2ND SESSION

SESSÃO 4 | 4TH SESSION

SESSÃO 3 | 3RD SESSION

Moderadores | Chairpersons

Moderadores | Chairpersons

Moderadores | Chairpersons

Moderadores | Chairpersons

Manuel Carvalho Rodrigues, Lisboa & Joana Campina, Lisboa

Mesquita Bastos, Aveiro & Manuel Cruz Santos, Matosinhos

Cristina Alcântara & Márcia Braga, Lisboa

Teresa Rodrigues, Santarém & Madalena Barata, Lisboa

AVALIAÇÃO DAS LESÕES DE ÓRGÃO-ALVO 

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO NO DOENTE HIPERTENSO 

IMPLICAÇÕES TERAPÊUTICAS DA ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO 

ANTICOAGULAÇÃO E ANTI-AGREGAÇÃO PLAQUETAR
NO DOENTE HIPERTENSO 

TARGET ORGAN DAMAGE EVALUATION

RISK STRATIFICATION IN PATIENTS WITH HYPERTESION

THERAPEUTICS IMPLICATIONS OF RISK STRATIFICATION

ANTICOAGULANT AND ANTIPLATELET THERAPY IN PATIENTS
WITH HYPERTENSION

Luísa Moreira, Santa Mª Feira

Clarinda Neves, Aveiro

Pedro Cunha, Guimarães

Mesquita Bastos, Aveiro

CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM HTA 
POST GRADUATION COURSE ON HTN

PROGRAMA | PROGRAM

28

01

03

02

FEV | FEB

MAR | MAR

MAR | MAR

MAR | MAR

QUINTA-FEIRA | THURSDAY

SEXTA-FEIRA | FRIDAY

DOMINGO | SUNDAY

SÁBADO | SATURDAY

17:00 

11:00 

09:00 

11:00 

SALA NEPTUNO

SALA NEPTUNO

SALA FÉNIX 3

SALA NEPTUNO
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CURSO PRÁTICO 
DE ECOGRAFIA CERVICAL VASCULAR

AVALIAÇÃO ECOGRÁFICA BIDIMENSIONAL DOS VASOS DO PESCOÇO (DETECÇÃO 

DE PLACAS DE ATEROMA E DETERMINAÇÃO DE ESPESSURA ÍNTIMA MÉDIA)

AVALIAÇÃO HEMODINÂMICA (DOPPLER CAROTÍDEO, ÍNDICES DE RESISTÊNCIA, 

ESTENOSES SIGNIFICATIVAS)

NOVAS TÉCNICAS/METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO VASCULAR CAROTÍDEA 

(ELASTOGRAFIA)

ESPAÇO LIVRE PARA PRÁTICA DE TODAS AS TÉCNICAS PREVIAMENTE

LECCIONADAS.

SESSÃO 1 

SESSÃO 2

SESSÃO 3

SESSÃO 4

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”.

 

(INSCRIÇÃO PRÉVIA OBRIGATÓRIA)

28

01

02

03

FEV | FEB

MAR | MAR

MAR | MAR

MAR | MAR

QUINTA-FEIRA | THURSDAY

SEXTA-FEIRA | FRIDAY

SÁBADO | SATURDAY

DOMINGO | SUNDAY

16:00 às 18:00 

17:00 às 18:00 

17:00 às 18:00 

09:00 às 11:00 

SALA VEGA

SALA VEGA

SALA VEGA

SALA VEGA
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ID Resumo: 4 
CONHECER OS NOSSOS HIPERTENSOS 
 
Paula Freitas, Susana Pereira 
(USF Ara de Trajano) 
Email : paulatfreitas@gmail.com 
 
 
Introdução: A Hipertensão Arterial (HTA) é um problema de Saúde Pública grave. A prevalência a nível mundial é 
aproximadamente de 25-30%. Em Portugal existem cerca de 42% de hipertensos:3 milhões de portugueses e 
estima-se que apenas cerca de 11% se encontrem controlados.  A HTA é um fator de risco cardiovascular e uma 
das principais causas de mortalidade e morbilidade. Por cada aumento de 20 mmHg de TAS ou 10 mmHg de TAD, 
o risco de morte cardiovascular aumenta para o dobro. Mas a redução de apenas 2 mmHg de TAS reduz 7% o risco 
de morte por doença cardíaca isquémica e em 10% o risco de morte por AVC. O objectivo deste trabalho é 
caraterizar a população hipertensa da USF, vigiada pelos 6 médicos de família. 
 
Material e Métodos: Estudo: Observacional, analítico e transversal. População: utentes hipertensos vigiados na 
USF em 2011.Amostra: Aleatória a partir da lista de doentes hipertensos vigiados pelos 6 médicos da USF.Critérios 
de inclusão: Utentes com diagnóstico de hipertensão arterial, vigiados na USF. 
Colheita de Dados: realizada pelas autoras em Julho de 2012. Consulta dos dados através do programa de 
Hipertensão do SAM.Processamento de dados: Microsoft Excel® 2007 e  SPSS ® 16.0.  
 
Resultados: Foram incluídos 431 utentes na avaliação, 61% mulheres e 39% homens, com idade média de 64,03 
anos, 41,1% apresentavam excesso de peso e 43,1% obesidade. O consumo de álcool/ tabaco, estava presente 
em 56,9% A dislipidemia estava presente em 43,7% dos casos e a Diabetes Melitus em 30,2%. A TAS média foi de 
140,4 mmHg e a TAD média de 80,9 mmHg; a média da  taxa de filtração glomerular foi de 100,2ml/m2 e 26,4mg, o 
valor de microalbuminúria média. Em relação à terapêutica, verificou-se que 30,5% dos utentes avaliados 
encontravam-se em monoterapia, sendo os antihipertensores (aHT) mais usados os ARA, 41,9%; seguido pelos 
IECA 25,5% e pelos diuréticos 14%. A maioria estava medicada com 2 classes de fármacos. As associações fixas 
privilegiadas foram: D + ARA (50,7%) e D + IECA (49,3%).Dos 341 utentes avaliados, apenas 176 se encontravam 
controlados (51,6%). 
 
Conclusão: A caraterização da população hipertensa que visita a USF é fulcral para ajudar a definir estratégias 
preventivas, melhorar a deteção, tratamento e controlo da doença em Portugal. O predomínio da hipertensão no 
sexo feminino não está de acordo com diversos estudos realizados em Portugal, assim como a obesidade que é 
mais frequente. A média da pressão arterial é semelhante à observada em outros estudos, mas observaram-se 
algumas diferenças em relação a terapêutica: menor utilização de monoterapia, preferindo 2 classes de fármacos 
para controlo tensional. Na USF a percentagem de HT tratados e controlados é muito superior á média nacional 
(28,9%). 
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ID Resumo: 5 
ATIVIDADE FÍSICA NA QUARTA IDADE 
 
Isabel Nazaré, Paulo Santos 
(USCP Sul - ACES Douro-Vouga, Departamento de Clínica Geral/FMUP) 
Email: psantosdr@med.up.pt 
 
 
Introdução: A atividade física regular é um fator importante de prevenção primária e secundária das doenças 
cardiovasculares e a sua implementação no grupo dos muito idosos deve constituir uma prioridade ao nível dos 
Cuidados de Saúde Primários.  
 
Objetivo: Avaliar a prática de exercício físico nos idosos com idade superior a 80 anos.  
 
Métodos: Realizou-se um estudo observacional transversal com aplicação de um questionário estruturado a uma 
amostra de doentes utilizadores de uma Unidade de Cuidados de Saúde Primários numa área rural do Norte de 
Portugal por autopreenchimento com auxílio, quando necessário. Foram convidados a responder todos os doentes 
com idade superior a 80 anos que se dirigiram à Unidade de Saúde durante 2 semanas, independentemente do 
motivo de admissão.  
 
Resultados: Responderam ao questionário 82 utentes (76,8% do sexo feminino) com uma média de idades de 85,5 
anos (+/- 4,1), variando entre os 80 e os 96 anos. A proporção que declarou praticar exercício físico estruturado foi 
de 18,3% (IC95%: 9,7-26,8%). Após ajustamento para idade e género, os valores da TA sistólica eram 
significativamente mais baixos nos que praticavam exercício físico (117 vs 125 mm HG; p=0,048), 
independentemente de ser ou não hipertenso, numa população em que o facto de ser hipertenso leva a uma maior 
prática de exercício físico (OR=10,2, p=0,025). A presença de patologia osteoarticular degenerativa condicionou 
significativamente a prática de exercício físico (OR= 0,059; IC95%: 0,009-0,381; p=0,003).  
 
Conclusão: Esta população adere pouco à prática regular de exercício físico, apesar dos benefícios demonstrados 
nos valores da tensão arterial. É necessário encontrar fatores de motivação que ultrapassem as queixas álgicas 
relacionadas com a patologia osteoarticular degenerativa crónica.  
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ID Resumo: 34 
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 
(Instituto de Investigação e Formação Cardiovascular, Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, 
Universidade Metodista de Angola, Clínica da Aveleira) 
Email: telmopereira@spc.pt 
 
 
Objectivo: O objectivo central deste trabalho 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 14 meses. 
  
Métodos: Uma amostra de 3495 crianças e adolescentes saudáveis (21.2% do sexo feminino), idade média 13.38 ± 
3.29 anos e o Índice de Massa Corporal (IMC) médio de 19.61 ± 5.29 kg/m2, foram incluídas num estudo 
prospectivo. 1109 crianças foram randomizadas para receber uma sessão individual de aconselhamento nutricional, 
com a presença dos progenitores, envolvendo a descrição dos malefícios de uma elevada ingestão de sal e a 
implementação de estratégias para a sua redução, constituindo o grupo de intervenção (GI).  O grupo de controlo 
(GC) foi constituído por 2386 crianças com características clínicas e físicas semelhantes, não se encontrando 
diferenças significativas no que concerne à distribuição por sexo, idade, PA, frequência cardíaca, antecedentes 
familiares e índice de massa corporal. O período médio de follow-up actual é de 14 meses, com todos os indivíduos 
submetidos a pelo menos duas avaliações clínicas.  
 
Resultados: Os valores médios de PAS e PAD na 1ª avaliação foram de 113.72±10.81mmHg e 67.22±8.38mmHg 
para o GI, e 113.82±10.85mmHg e 67.18±7.95mmHg para o GC, passando na 2ª avaliação para 
112.83±10.97mmHg e 66.90±8.59mmHg no GI e 114.42±10.58 e 67.47±8.02mmHg no GC, respectivamente para a 
PAS e PAD. A diferença média (BP 2ª avaliação – BP 1ª avaliação) para a PAS e para a PAD foram 
respectivamente de -0.88±0.26mmHg e -0.33±0.64mmHg no GI e de 0.61±0.17mmHg e 0.30±0.24mmHg no GC 
(p<0.05 entre GI e GC para PAS e PAD). As diferenças médias da variação da PAS e da PAD entre o GI e o GC 
foram de 1.48±0.31 (IC:0.88-2.08) e 0.63±0.85 (IC:0.13-1.12), respectivamente. O benefício do programa de 
educação nutricional foi mais marcado nas faixas etárias dos 12 aos 18 anos. 
 
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 médio de 
seguimento de 14 meses.  
 



 
 
COMUNICAÇÕES ORAIS | ORAL SESSION                                                                   Quinta-Feira, 28 FEV | 14:30 
Moderadores / Chairpersons: Paula Alcântara e Fernando Gonçalves, Lisboa                                          Sala Fénix 3 

36 

 

ID Resumo: 7 
THE POLYMORPHISM C677T OF METHYLENETETRAHYDROFOLATE REDUCTASE, MAY INFLUENCE THE  
DEVELOPMENT OF HYPERTENSION IN PREGNANCY 
 
Manuel P Bicho1,2, Helena Maia1, Alda Pereira da Silva1, Andreia Matos1, Joana Ferreira1, Nuno Clode3,  
Mª José Areias4, Irene Rebelo5, Maria Clara Bicho1 
(1-Genetics Laboratory, Faculty of Medicine Lisbon, 2-Instituto Rocha Cabral, Lisbon, 3-Obstetrics Service, H S M, 
Lisbon, 4-Maternity of Júlio Diniz, Maria Pia Hospital, Porto, 5-Institute of Molecular and Cellular Biology/Faculty of 
Pharmacy University Porto) 
Email: andreiamatos@fm.ul.pt 
 
 
Introduction: The methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) is a key enzyme in the folate cycle involved in 
homocysteine metabolism. The T allele of MTHFR C677T polymorphism is associated with increased thermolability 
and decreased affinity for FAD, causing lower activity and inhibiting the formation of 5-methyltetrahydrofolate, the 
methyl group donor for homocysteine remethylation to methionine and for DNA methylation. The TT genotype has 
been mostly associated with DNA hypomethylation, a protection factor for oxidative stress. As the MTHFR is a 
biomarker response to oxidative stress, we evaluate the frequency of MTHFR genotype in a sample of pregnant 
hypertensive compared with normotensive women.  
 
Material and Methods: The sample consisted of 380 women age between 18 and 47 years old, mean 32,54 ± 
6,478, 181 being normotensive and 199 hypertensive. Between the women 70,3% were above 34 weeks of 
gestation. The MTHFR! as well as! cystathionine beta synthase, dehydrofolate reductase and catechol-O-
methyltransferase genotypes were evaluated by PCR-RFLP using DNA extracted from peripheral blood.!  Statistical 
analysis (Chi Square test) was performed using SPSS vs 20.0.  
 
Results: The distribution of genotypes of the MTHFR was different according to blood pressure, it was observed that 
the TT genotype had lower frequency in hypertensive pregnant (p<0.001). 
 
Conclusion: The methylenetetrahydrofolate reductase may modulate blood pressure and cardiovascular risk. Since 
TT individuals may present DNA hypomethylation, due to a decreased activity of the homocysteine remethylaton 
pathway, TT genotype with increased expression of antioxidant enzymes, may be a protective factor for 
hypertension of pregnancy. 
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ID Resumo: 14 
POLIMORFISMOS DA ALFA-ADUCINA (ADD1 GLY460TRY) INFLUENCIAM O APARECIMENTO DA 
HIPERTENSÃO ARTERIAL, NUMA POPULAÇÃO PORTUGUESA 
 
Sousa Ana Célia, Palma dos Reis R., Karamanou S., Nóbrega L., Góis T., Freitas S., Rodrigues M., Afonseca E., 
Ornelas I., Pereira D., Mendonça M.I. 
(Hospital Central do Funchal) 
Email: ana.celia@netmadeira.com 
 
 
A Hipertensão Arterial (HTA) é uma doença complexa em cuja génese estão envolvidos fatores fisiológicos, 
ambientais e genéticos. Os polimorfismos da Alfa-Aducina, associados à reabsorção tubular renal da água e do 
sódio, têm sido relacionados com a HTA.  
 
Objetivo: Com o presente trabalho pretendemos avaliar se o polimorfismo da Alfa-Aducina (ADD1) Gly460Try, 
constitui um fator de risco para o aparecimento de hipertensão arterial numa população portuguesa. 
 
Material e Métodos: Foi efetuado um estudo caso/controlo, que comparou hipertensos mais novos (casos) com 
normotensos mais velhos (controlos). Os casos foram 289 indivíduos hipertensos com idade <50 anos, e os 
controlos 359 indivíduos sem HTA com idade >50 anos, selecionados sequencialmente das consultas de Medicina 
Geral e Familiar e de Medicina Interna. Todos colheram sangue para análises bioquímicas e colheita de ADN para 
análises genéticas. Foram avaliados em ambos os grupos o SNP da ADD1 (Gly460Try).  
 
As variáveis contínuas foram apresentadas pela respetiva média ± DP. Na análise dos dados utilizamos o teste qui-
quadrado / probabilidade exata de Fisher ou teste de t de Student para amostras independentes, conforme 
adequado. A análise dos dados foi feita através da utilização do software estatístico SPSS for Windows versão 19.0. 
Usamos como limiar de significância o valor de p<0,05. 
 
Resultados: O polimorfismo Alfa-Aducina (ADD1 Gly460Try) está associado, com significância estatística ao 
aparecimento de HTA (Odds Ratio de 5,74 com p=0,015), utilizando o teste exato de Fisher. 
 
Conclusões: De acordo com os resultados apresentados, o polimorfismo da Alfa-Aducina (ADD1 Gly460Try) está 
associado, de forma significativa, com o aparecimento hipertensão arterial. Os doentes com HTA e com este 
polimorfismo poderão beneficiar de terapêutica com diuréticos, bem como de dieta com maior restrição salina para 
melhor controlo da sua HTA. 
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ID Resumo: 51 
O CONTROLO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL NOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – ESTUDO CONTA 
 
Luis Martins1,2, Mafalda Santos1, Fernando Pinto1, J Santos Mendes1, Rui Cernadas4, Jorge Polónia3 
(1-Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga; 2-Faculdade das Ciências da Saúde, Universidade Fernando Pessoa;   
3- Faculdade de Medicina da Universidade do Porto; 4-USF Aguda, ARS Norte) 
 
 
Introdução: As doenças cardiovasculares permanecem como a principal causa de morte em Portugal (34,1% da 
população portuguesa). A hipertensão arterial (HTA) é o factor de risco cardiovascular modificável associado mais 
prevalente, e o seu tratamento e controlo assume importância central nas estratégias preventivas. A prevalência de 
HTA na população adulta portuguesa é 42,1%, estando apenas 39,0% dos hipertensos medicados com fármacos 
antihipertensores (aHT) e 11,2% estarão controlados.  
 
Objectivo: Reavaliar o grau de controlo da hipertensão arterial no âmbito da Medicina Geral e Familiar, caracterizar 
os padrões de tratamento aHT mais frequentes em Portugal e verificar se na última década existiram mudanças 
significativas nestas duas variáveis. 
 
Material e Métodos: Estudo epidemiológico transversal, prospetivo, de uma amostra dos adultos hipertensos 
residentes em Portugal seguidos em 10 Centros de Saúde de Portugal continental, distribuídos pelas 5 regiões de 
saúde. Foram avaliados: a pressão arterial (PA) medida pelo médico e pelo enfermeiro (3 medições cada, em 2 
momentos distintos), a terapêutica em curso, os factores de risco e as comorbilidades associadas e a classificação 
do controlo da HTA pelos próprios médicos. 
 
Resultados: Foram avaliados 890 indivíduos hipertensos, 499 mulheres (56%) e 391 homens (44%). A idade dos 
indivíduos variou entre os 21 e os 94 anos de idade, com idade média de 64,3±12,0 anos (65,5±12,3 nas mulheres 
e 62,9±11,4 nos homens). O IMC médio encontrado na população estudada foi de 28,9 (29,1 e 28,6, mulheres e 
homens, respetivamente). A comorbilidade mais prevalente foi a diabetes (28,3%), acidente vascular cerebral prévio 
em 9,1%, doença coronária em 8,2%, doença renal em 3,1% e doença arterial periférica em 2,6%. Em termos de 
risco cardiovascular a população distribui-se da seguinte forma: 3,0% risco médio, 19,6% risco acrescido baixo, 
28,3% risco acrescido moderado, 27,6% risco acrescido alto e 21,4% risco acrescido muito alto. Nas medições 
efetuadas pelo médico, 48,8% dos indivíduos apresentavam PA controlada (<140/90mmHg); o controlo real foi de 
37,1% (concordância entre as PA medidas pelo médico e pelo enfermeiro). O grau de controlo variou entre 89,1% 
nos indivíduos de risco acrescido baixo e 41,1% nos de risco acrescido muito alto. 
 
Dos 890 indivíduos hipertensos tratados, 30,1% encontravam-se a fazer monoterapia, 45,8% dois fármacos, 15,2% 
três fármacos e 5,3% quatro ou mais fármacos. Dos 66,6% com terapêuticas de associação, 29,9% usavam 
associações livres e 70,3% associações fixas. A combinação fixa preferencial era a modulação do SRAA com 
diurético (71,0%). 
 
Conclusões: 1) Na última década observa-se uma melhoria significativa no grau de controlo da população 
hipertensa, 2) Esta melhoria deve estar relacionada com a maior utilização da fármacos anti-hipertensores em 
associações fixas e à diminuição da utilização da monoterapia e 3) Dadas as evidências cientificas disponíveis, as 
recomendações das “guidelines” e as terapêuticas farmacológicas mais utilizadas, ainda existe uma enorme 
margem para melhoria da abordagem terapêutica da hipertensão arterial em Portugal. 
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ID Resumo: 15 
A ASSOCIAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS PLASMÁTICOS DA ECA, VARIANTES DA ECA I/D E HIPERTENSÃO 
ARTERIA 
 
Palma dos Reis R., Sousa A.C., Gomes S., Silva B., Pereira A., Rodrigues R., Café H., Freitas S., Rodrigues M., 
Guerra G., Pereira D., Mendonça M.I. 
(Hospital Central do Funchal) 
Email: ana.celia@netmadeira.com 
 
 
A enzima conversora da Angiotensina (ECA) é a enzima chave do sistema renina angiotensinaaldosterona, que 
converte a Angiotensina I em Angiotensina II e degrada a bradiquinina. A variação génica no gene que codifica a 
ECA ou seja a ECA I/D (II - ID e DD), afeta os níveis da ECA circulante e o genótipo DD está associado com 
aumento de risco de enfarto do miocárdio. No entanto aceita-se que apenas 20 a 50% da variância da ECA 
plasmática é explicada por esta variação genética. Sabemos que o tabagismo aumenta a expressão plasmática da 
ECA, mas desconhece-se o efeito da Hipertensão arterial. 
  
Objetivo: Investigar a associação entre os níveis da ECA circulante e as variantes da ECA I/D e se a hipertensão 
arterial influencia os níveis da ECA circulante. 
 
Métodos: Estudamos em 2207 participantes, sem doença coronária aparente e não medicados, com idade média 
51,1±8,2 e 60% do sexo masculino, os polimorfismos da ECA I/D relacionando os mesmos com todas as variáveis 
estudadas, utilizando o teste do qui-quadrado e, pela distribuição dos valores da ECA plasmática não cumprir os 
critérios de normalidade, usou-se o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. Em seguida fomos verificar quais os 
fatores de risco que apresentavam diferenças significativas nos valores médios da ECA plasmática, através dos 
testes não paramétricos de Mann-Whitney. 
 
Resultados e Discussão: Os valores médios da ECA plasmática mostraram alterações significativas em relação 
aos diferentes polimorfismos e aumentam gradualmente do genótipo II para o DD (II=22,94; ID=31,71 e DD=39,82 
U/dl; p<0,0001). Os indivíduos com Hipertensão Arterial (HTA) apresentaram níveis plasmáticos de ECA inferiores 
aos não hipertensos (32,08 vs 35,01 U/dL, p<0,0001), o que pode significar que, na maior parte dos casos, a 
etiologia da HTA é sódio dependente estando o SRA inibido e gerando assim valores baixos de ECA plasmática. As 
restantes variáveis estudadas não apresentaram alterações significativas nos níveis plasmáticos da ECA. 
 
Conclusão: No nosso estudo os valores da ECA plasmática associaram-se de forma significativa com os 
polimorfismos da ECA I/D, aumentando progressivamente do genótipo II para o DD. Os doentes hipertensos 
apresentaram níveis plasmáticos significativamente inferiores da ECA plasmática do que os não hipertensos, 
podendo aceitar-se ser a etiologia da sua HTA predominantemente salino dependente.  
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ID Resumo: 16 
IMPACTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL NA DISTENSIBILIDADE ARTERIAL 
 
Sousa Ana Célia, Palma dos Reis R., Karamanou S., Nóbrega L., Góis T., Freitas S., Rodrigues M., Afonseca E., 
Ornelas I., Pereira D., Mendonça M.I. 
(Hospital Central do Funchal) 
Email: ana.celia@netmadeira.com 
 
 
A Velocidade de onda de pulso (VOP) é um marcador de distensibilidade arterial e foi recentemente reconhecida 
como fator preditor independente de eventos cardiovasculares. A VOP é a velocidade à qual se desloca a onda de 
pressão ao longo da parede do vaso, desde a artéria carotídea até à artéria femoral, refletindo indiretamente a 
distensibilidade arterial. É fortemente influenciada pela idade. 
 
Objetivo: Com o presente trabalho pretendemos avaliar qual o impacto da Hipertensão arterial (HTA) na 
Velocidade de onda de pulso e consequentemente na distensibilidade arterial. 
 
Material e Métodos: Constituímos dois grupos, um com 307 indivíduos normotensos jovens, com idade <50 anos, 
e outro com 359 indivíduos normotensos com idade ≥50 anos, avaliámos em ambos os grupos a média da VOP e 
comparámo-las. Posteriormente constituímos outro grupo de 289 indivíduos hipertensos jovens (idade <50 anos), 
avaliamos neste grupo a média da VOP e comparámo-la com as médias da VOP dos dois grupos anteriormente 
referidos (grupo dos normotensos jovens e o dos normotensos mais velhos). As variáveis contínuas são 
apresentadas pela respetiva média ± Desvio Padrão (DP). Efetuou-se o teste de t de Student para amostras 
independentes a fim de comparar as médias. A análise dos dados foi feita através da utilização do software 
estatístico SPSS for Windows versão 19.0, Chicago, Illinois. Como limiar de significância usou-se valor de p<0,05. 
 
Resultados: A média da VOP no grupo dos jovens normotensos foi menor de que a do grupo dos normotensos 
mais velhos, com respetivamente 9,08±1,32 m/s e 9,88±1,55 m/s. Comparando estas médias verificou-se que 
apresentavam diferença estatisticamente significativa, com p<0,0001. 
 
Ao comparar as médias da VOP do grupo dos jovens hipertensos (10,1±4,0 m/s) com a do grupo dos jovens 
normotensos (9,08±1,32 m/s), houve também diferença estatisticamente significativa (p<0,0001). Por fim 
comparámos a média da VOP do grupo dos jovens hipertensos (10,1±4,0 m/s) com a dos mais velhos normotensos 
(9,90±1,57 m/s) e verificámos que no primeiro grupo a média é superior à do segundo, apesar de não ser 
estatisticamente significativa (p=0,466). 
 
Conclusões: No presente trabalho destaca-se que a hipertensão é um fator de risco de aumento da VOP e que 
jovens hipertensos têm rigidez arterial superior aos velhos normotensos. Este trabalho apoia o conceito de que a 
HTA leva ao envelhecimento precoce dos vasos. Daí a importância de um bom controlo tensional para prevenir o 
desenvolvimento da rigidez arterial. 
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ID Resumo: 17 
VELOCIDADE DA ONDA DE PULSO E VALOR PREDITIVO DE EVENTOS CARDIOVASCULAR MAJOR 
 
Mendonça Maria Isabel, Sousa Ana Célia, Gomes S., Silva B., Pereira A., Rodrigues R., Café H., Freitas S., 
Rodrigues M., Freitas A.I., Pereira D., Palma dos Reis R. 
(Hospital Central do Funchal) 
Email: ana.celia@netmadeira.com 
 
 
Vários estudos epidemiológicos demonstraram que a rigidez aórtica é um factor preditivo independente de 
mortalidade e morbilidade de uma variedade de situações de alto risco como sejam a insuficiência renal, 
hipertensão, diabetes e idade avançada. Poucos estudos têm estimado o valor preditivo da rigidez arterial 
determinado de forma não invasiva pela medição da velocidade da onda de pulso (VOP) na detecção de futuros 
eventos cardiovasculares, durante o follow up de uma população de doentes coronários. 
 
Objectivo: Investigar a existência de eventos cardiovasculares majores (MACE) durante o seguimento dos dois 
grupos de doentes coronários, um com valores de VOP elevados e provável rigidez arterial e o outro com valores 
baixos de VOP.  
 
Métodos: Estudo prospectivo que incluiu 1090 doentes coronários, 855 homens e 235 mulheres, com idade média 
de 53,1±7,9 anos, internados consecutivamente num Serviço de Cardiologia. Após um seguimento médio de 3 anos 
e 9 meses este coorte foi dividido em dois grupos, um com valores de VOP elevados (Quarto Quartil) e outro com 
valores baixos (Primeiro Quartil) e registados em ambos todos os eventos cardiovascular major (MACE) que 
apareceram durante o seguimento (enfarte do miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca, 
necessidade de revascularização ou morte cardiovascular. Foi utilizado o teste do qui-quadrado para compararmos 
a significância dos vários eventos entre os dois grupos estudados. A análise do tempo de vida dos eventos 
cardiovasculares teve por base a estimativa de Kaplan-Meier da função de sobrevivência e foi usado o teste log-
rank para comparar as curvas de sobrevivência. 
 
Resultados: Houve diferenças significativas entre os dois grupos e os doentes com valores elevados de VOP 
apresentaram maior número de eventos major (acidente vascular cerebral (p=0,003); insuficiência cardíaca 
(p=0,035) e morte cardiovascular (p=0,065). Analisando as curvas de sobrevivência, nos dois grupos, verificamos 
que no fim do período de follow up, os doentes com VOP no último quartil apresentaram maior número de eventos 
(32,7%) em relação aos do primeiro quartil (27,6%), sendo essa diferença significativa com p=0,003. 
 
Conclusão: A rigidez aórtica expressa pelos valores da VOP carotídeo-femoral é preditora de eventos e 
mortalidade cardiovascular. Estes resultados sugerem o interesse da determinação da VOP na prática clínica, na 
medida em que se mostra um método fiável, de simples execução e custos reduzidos que pode prever um 
prognóstico desfavorável. Futuros estudos poderão indicar se, nos doentes com VOP elevada, pode haver benefício 
no uso de fármacos que interfiram na distensibilidade arterial e a monitorização da VOP poderá ser útil no controlo 
da eficácia dos mesmos.  
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ID Resumo: 20 
RESPOSTA HIPERTENSIVA NO CONTEXTO DO ENFARTE AGUDO DO MIOCÁRDIO COM 
SUPRADESNIVELAMENTO DE ST – FATOR DE BOM PROGNÓSTICO NOS DOENTES COM FRAÇÃO DE 
EJECÇÃO PRESERVADA? DADOS DE UM CENTRO 
 
Davide Moreira, Anne Delgado, Bruno Marmelo, Bruno Rodrigues, Luís Nunes, Oliveira Santos 
(Serviço de Cardiologia - Centro Hospitalar Tondela-Viseu) 
Email: davidasmoreira@gmail.com 
 
 
Introdução: Estudos revelam que a pressão arterial sistólica na admissão (PASa) é um factor de prognóstico 
independente, em doentes (D) internados por insuficiência cardíaca de diferentes etiologias. No contexto do enfarte 
agudo do miocárdio (EAM) já se verificou correlação similar no entanto esta não foi independente da deterioração 
da fracção de ejecção ventricular esquerda (FEVE) em contexto agudo. 
 
Objectivos: Avaliar o valor prognóstico intrahospitalar de uma resposta hipertensiva à admissão em doentes 
admitidos por EAM com supradesnivelamento de ST (EAMCST) em doentes com FEVE normal. 
  
Métodos: Estudo retrospectivo de 436 D admitidos consecutivamente por EAMCST (Jan. de 2007 a Dez de2011) 
numa UCIC; excluídos os D com FEVE <50% no ecocardiograma realizado após realização de angioplastia primária 
(n=133). Constituídos 2 grupos (G) de acordo com PASa : GA (n=64) <140mmHg e GB (n=67) >140 mmHg e 
compararam-se as características clínicas, analíticas, angiográficas e endpoints (complicações intrahospitalares e 
morte intrahospitalar). Análise estatística com SPSS, com nível de significância 0,05. 
 
Resultados: A média de idade global foi de 64,8 anos (±12,8) (não existindo diferenças entre os G). % global de 
sexo masculino (±79%). Nos antecedentes pessoais GB tem maior prevalência descrita de HTA (68.7% vs 43.8%), 
não se verificando diferença na medicação realizada previamente à admissão. Na medicação em internamento há 
maior utilização de bloqueadores do sistema renina-angiotensina-aldosterona (75.8% vs 89.4%, p=0,03), beta-
bloqueador (41.9% vs 57.6%, p=0,04) e nitratos (19.4% vs 36.4%, p=0,02) em GB. Analiticamente não se verificou a 
existência de diferenças entre grupos. Ambos os grupos apresentaram FEVE similares (61% vs 60%, p=NS). O 
cateterismo revelou idêntica % de nº de vasos afectados entre G e não se verificou diferença na realização de 
angioplastia. O tempo médio de internamento foi idêntico entre grupos e não se verificou a existência de diferença 
complicações no internamento nem de taxa de mortalidade entre grupos (1,6% vs 0,1%, p=NS). 
 
Conclusões: Neste estudo não se verifica a existência de benefício de resposta hipertensiva em termos de 
complicações ou de diminuição de mortalidade em internamento no contexto de EAM; o facto de terem sido 
excluídos doentes com deterioração da FEVE constitui a explicação mais provável para os resultados obtidos. 
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ID Resumo: 33 
PERCENTIS DA PRESSÃO ARTERIAL EM FUNÇÃO DA IDADE E ALTURA EM 11 102 CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES PORTUGUESAS – DADOS DO REGISTO DA AVELEIRA 
 
João Maldonado, Telmo Pereira 
(Instituto de Investigação e Formação Cardiovascular, Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, 
Universidade Metodista de Angola, Clínica da Aveleira) 
Email: telmopereira@spc.pt 
 
 
Objectivo: Elaboração de tabelas de valores de referência da pressão arterial (PA) em crianças e adolescentes 
portugueses, e sua comparação com as tabelas de referência disponíveis. 
 
Métodos: Recolheram-se os dados de 11102 crianças e adolescentes saudáveis (19% do género feminino) 
provenientes da Região Centro de Portugal, constantes da base de dados do Registo da Aveleira. A idade média da 
amostra foi de 12.63 ± 2.94 anos (amplitude: 5-17 anos) e o Índice de Massa Corporal (IMC) médio de 19.48 ± 4.77 
kg/m2 (amplitude: 12.21 – 31.06). A PA e a frequência cardíaca (FC) foram obtidas em condições standardizadas, 
medidas três vezes após um período de repouso de 10 minutos, na artéria umeral, com um esfigmomanómetro 
automático clinicamente validado (OMRON 705IT). Recorreu-se a braçadeiras ajustadas ao diâmetro do braço. Os 
percentis para a PA sistólica (PAS) e diastólica (PAD), ajustados à idade a altura pelo método LMS, foram obtidos 
para rapazes e raparigas e comparados com os percentis americanos (Fourth Report). 
 
Resultados: As tabelas de Percentis ajustadas ao sexo, idade e estatura, foram obtidas para o total da amostra. Os 
valores obtidos para o percentil 95 e para uma estatura mediana foram superiores na amostra portuguesa 
comparativamente aos valores de referência do Fourth Report para a PAS, em particular para idades inferiores aos 
16 anos, com diferenças que variaram entre 1 e 7 mmHg nas raparigas e -1 e 8 mmHg nos rapazes. Curiosamente, 
os valores do P95 da PAD foram tendencialmente superiores nas tabelas do Fourth Report, especialmente para 
idades superiores a 10 anos, tanto nas raparigas como nos rapazes. Há que referir que a sub-representatividade 
das raparigas na amostra aconselha cautela na extrapolação dos percentis obtidos para a população geral. 
 
Conclusões: A disponibilização de valores de referência nacionais para a PA em crianças e adolescentes, constitui 
um desafio fundamental, na medida em que possibilitaria uma melhor caracterização e adequação das estratégias 
clínicas de abordagem preventiva nestas populações particulares. As diferenças encontradas nos percentis 
portugueses face aos valores de referência americanos reforçam a necessidade de adequar as tabelas de 
referência às especificidades pediátricas nacionais. 
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ID Resumo: 18 
FATORES GENÉTICOS QUE INFLUENCIAM O APARECIMENTO DE DOENÇA CORONÁRIA EM 
HIPERTENSOS 
 
Palma dos Reis R., Sousa A.C., Gomes S., Silva B., Pereira A., Café H., Freitas S., Rodrigues M., Afonseca E., 
Guerra G., Pereira D., Mendonça M.I. 
(Hospital Central do Funchal) 
Email: ana.celia@netmadeira.com 
 
 
A hipertensão arterial (HTA) constitui um fator de risco bem conhecido para o desenvolvimento de doença vascular, 
quer cerebrovascular, quer doença das artérias coronárias (DAC). Na população geral múltiplos polimorfismos 
genéticos têm sido relacionados, com resultados contraditórios, com o aparecimento de DAC. Desconhecem-se os 
fatores genéticos que contribuem para que doentes hipertensos venham a desenvolver DAC.  
 
Objetivo: Avaliar os fatores genéticos associados ao aparecimento de doença coronária em doentes hipertensos. 
 
Métodos: Estudos de casos e controlos, que incluiu 1402 indivíduos hipertensos, 799 doentes coronários 
consecutivos internados no Hospital (idade média de 54,3±7,6 anos e 75,8% do sexo masculino) e 603 controlos 
sem doença coronária (idade média de 55,2±6,8 anos e 82,3% do sexo masculino). Avaliaram-se 14 polimorfismos 
referidos como possivelmente associados à DAC: PON1 Q192R e L55M, KIF6 T/A, HNF4A, FTO A/C, TAS2R50 
A/G, PCSK9 A/G, GJA4 C/T, TCF7L2 C/T, ECA I/D, AGT M235T, AT1R A1166T, MTHFR C677T e MTHFR 
A1298C, PON1 Q192R e L55M, locus 9P21, APOE (ε2,ε3,ε4). Os polimorfismos foram estudados de forma cega 
(quem fez a análise não sabia se tratava-se de um caso ou de um controlo) recorrendo a primers específicos.  
 
Analisou-se a distribuição de Hardy-Weinberg nos controlos para garantir a qualidade da população de controlo. 
Para determinar o risco de doença coronária em relação aos genótipos, usou-se a análise univariada (tabelas 3x2), 
calculando-se os Odds Ratio e intervalos de confiança de 95%. Usou-se como limiar de significância o valor de 
p<0,05. 
 
Resultados: Dos vários polimorfismos estudados, apresentaram-se com risco acrescido para DAC nos doentes 
hipertensos o DD da ECA (OR =1,30; p=0,019), o 9p21 CC (OR = 1,29; p=0,033), e o AT1R CC (OR = 1,53; 
p=0,050).  
 
Conclusões: O presente estudo revela o DD da ECA o 9p21 CC e o CC do AT1R como variantes genéticas ligadas 
ao aparecimento de DAC nos hipertensos. Doentes hipertensos com estas variantes polimórficas deverão ser alvo 
de uma abordagem terapêutica particularmente cuidadosa no sentido de prevenir que venham a desenvolver DAC 
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ID Resumo: 19 
EFFECTS OF EDUCATIONAL INTERVENTION ON CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN PATIENTS WITH 
MODERATE AND HIGH RISK 
 
Ana Ramoa Castro, Helena Leal, Lucimere Bohn, Ana Alves 
(USF Espaço Saúde, CIAFEL - Universidade do Porto) 
Email: anaramoacastro@gmail.com 
 
 
Cardiovascular disease (CVD) is common in the general population, affecting the majority of adults past the age of 
60 years. Of an estimated 58 million deaths globally from all causes in 2005, CVD accounted for 30%.  
 
Many of important risk factors of CVD are modifiable by specific preventive measures. In the worldwide 
INTERHEART study of patients from 52 countries, nine potentially modifiable factors accounted for over 90 percent 
of population attributable risk of a first miocardic infarctation (MI). These include smoking, dyslipidemia, 
hypertension, diabetes, abdominal obesity, psychosocial factors, daily consumption of fruits and vegetables, regular 
alcohol consumption and regular physical activity.  
 
Lifestyle modification can reduce blood pressure and lower cardiovascular risk. Established recommendations 
include weight loss, sodium reduction, and increased physical activity. 
 
Purpose: to evaluate the effects of a lifestyle educational intervention on changes in CVRF. 
 
Methods: 76 patients with moderate and high CVR were submitted to 3 educational sessions about healthy lifestyles 
and cardiovascular risk plus weekly encouragement and reinforcement via sms. The patients were evaluated before 
intervention and 4 months after. 
 
Results: Of the 76 patients, 55,3% were female. Mean age of patients was 55,8 ± 6,5 years. 15,8% of patients are 
smokers, 83,6% are hypertensive, 69,7% are dyslipidemic, 27,6% are diabetic and 78,9 are sedentary. Intervention 
effects were statistically significant in both genders for body mass index (p<0,01), Arterial Systolic and diastolic 
pressures (p<0,01), high and low-density lipoprotein serum cholesterol  (p<0,01). No differences were detected in  
Triglycerides, waist circumference, weight, high sensitive polymerase chain reaction  and total cholesterol. 
  
Conclusions: The data suggest that a worksite approach in health promotion programs on cardiovascular risk 
factors can be implemented and can have a positive impact on intermediate CVD outcomes.  
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ID Resumo: 6 
PREVENÇÃO DE TROMBOEMBOLISMO NA FIBRILHAÇÃO AURICULAR: ESTUDO TRANSVERSAL NUM 
HOSPITAL DISTRITAL 
 
Andreia Gomes da Costa, André Silva-Pinto, Gorete Jesus, Dulcídia Sá 
(Serviço de Medicina Interna, Centro Hospitalar Baixo Vouga - Unidade de Aveiro) 
Email: andreiafgcosta@gmail.com 
 
 
A Fibrilhação Auricular afeta 2.5% da população portuguesa e aumenta em cinco vezes a prevalência de AVC que 
constitui a principal causa de morte no nosso país. Após o diagnóstico da Fibrilhação Auricular não valvular devem 
ser aplicados os scores de risco de tromboembolismo (CHA2DS2VASc) e de risco hemorrágico (HASBLED). Os 
doentes com CHA2DS2VASc ≥1 devem ser hipocoagulados independentemente do seu score HASBLED, apesar 
de um score HASBLED>2 implicar cautela e revisão regular do risco hemorrágico.  
 
O objetivo primário deste estudo foi aferir o tratamento preventivo de tromboembolismo realizado pelos doentes 
com Fibrilhação Auricular. Os objetivos secundários foram avaliar as características demográficas, comorbilidades, 
scores de risco, taxa de mortalidade e sua significância estatística. 
  
Foi realizado um estudo observacional, transversal e retrospetivo que englobou 69 doentes internados numa 
enfermaria de Medicina de um hospital distrital com o diagnóstico principal ou secundário de Fibrilhação Auricular.  
 
A amostra era constituída por indivíduos com idade média de 81.43 anos, com ratio masculino:feminino de 1:2 e 
com elevada taxa de comorbilidades. Todos os doentes incluídos tinham indicação para realizar tratamento 
hipocoagulante. Não obstante apenas 14.49% estavam hipocoagulados, sendo mais frequente a realização de 
antiagregantes plaquetários ou de nenhum tratamento. 43.49% dos doentes apresentavam baixo risco hemorrágico 
(HASBLED ≤2).  
 
Se se corrigisse dois fatores de risco modificáveis (uso de anti-inflamatórios não esteróides e/ou antigregantes 
plaquetários e Índice internacional normalizado) 72.47% dos doentes passavam a ser incluídos no grupo de baixo 
risco hemorrágico. Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre a idade e o tratamento 
prescrito para profilaxia do tromboembolismo: os doentes mais jovens recebiam mais frequentemente 
hipocoagulantes e os doentes mais idosos eram mais comummente antiagregados.  
 
A taxa de mortalidade global foi de 29% (22% no internamento e 9% no pós-alta). 
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ID Resumo: 35 
VARIAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL NUMA COORTE DE 4000 CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
PORTUGUESAS. UMA SUB-ANÁLISE DO REGISTO DA AVELEIRA. 
 
João Maldonado, Telmo Pereira 
(Instituto de Investigação e Formação Cardiovascular, Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, 
Universidade Metodista de Angola, Clínica da Aveleira) 
Email: telmopereira@spc.pt 
 
 
Introdução: O objectivo do presente trabalho foi avaliar a prevalência de hipertensão arterial  (HTA) e a evolução 
da pressão arterial (PA) em crianças e jovens integrados num programa de follow-up anual.  
 
Métodos: Uma amostra de 4000 crianças e adolescentes saudáveis (20.8% do género feminino) foram incluídas 
num estudo prospectivo, com avaliação anual da PA. A idade média da amostra foi de 13.76 ± 3.25 anos 
(amplitude: 5-18 anos) e o Índice de Massa Corporal (IMC) médio de 19.81 ± 5.36 kg/m2. O período médio de 
follow-up actual é de 13 meses, com todos os indivíduos submetidos a pelo menos duas avaliações clínicas.  
 
Resultados: A PA sistólica (PAS) e diastólica (PAD) na primeira avaliação foram respectivamente 
114.69±10.74mmHg e 67.28±8.05mmHg. Na segunda avaliação (aproximadamente 13 meses depois), os valores 
médios foram de 114.83±10.60mmHg e 67.43±8.09mmHg, respectivamente para a PAS e PAD. O incremento 
médio da PA foi de 0.15±0.26mmHg e de 0.02±0.20mmHg, nas raparigas, e de 0.15±0.15mmHg e de 
0.19±0.12mmHg nos rapazes, respectivamente para a PAS e PAD.  
 
O IMC teve um aumento médio de 0.12±0.04kg/m2. Observou-se uma relação independente e positiva na variação 
da PAS (β=0.369; t=7.264; p<0.001) e da PAD (β=0.149; t=3.531; p<0.001) com a variação do IMC (ajustamento à 
idade, sexo e antecedentes familiares de HTA). A prevalência de HTA apurada na primeira avaliação foi de 17.7%, 
passando para 12.7% na segunda avaliação. A prevalência final global de HTA (considerando valores anormais nos 
dois momentos) foi de 10.2%, aumentando com a classificação do peso (peso normal, excesso de peso e 
obesidade com prevalência final de HTA de 8.9%, 10.1% e 15.0%, respectivamente; p<0.05).  
 
Na análise de regressão logística multivariável, com ajustamento para a idade e o sexo, a variação do IMC emergiu 
como determinante fundamental e independente de HTA (OR=1.054; IC:1.01-2.0). 
  
Conclusão: Os resultados deste Registo revelaram uma proporção importante de crianças e jovens com valores 
tensionais anormais, evidenciando uma forte relação da PA com o peso. Reforça-se ainda a importância da 
medições repetidas da PA na definição do seu verdadeiro perfil tensional.  
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ID Resumo: 36 
O PESO À NASCENÇA NÃO SE ASSOCIA DE FORMA INDEPENDENTE COM O RISCO DE 
DESENVOLVIMENTO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES. DADOS DO 
REGISTO DA AVELEIRA. 
 
João Maldonado, Telmo Pereira 
(Instituto de Investigação e Formação Cardiovascular, Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, 
Universidade Metodista de Angola, Clínica da Aveleira) 
Email: telmopereira@spc.pt 
 
 
Objectivo: Vários estudos têm documentado uma relação importante entre o baixo peso ao nascer e o 
desenvolvimento futuro de Hipertensão Arterial (HTA). O objectivo central deste trabalho foi avaliar a associação do 
peso à nascença com a ocorrência de HTA e com a evolução da pressão arterial (PA) em crianças e adolescentes 
integrados no registo da AVELEIRA.  
 
Métodos: Uma amostra de 1191 crianças e adolescentes saudáveis (24.8% do sexo feminino), idade média 12.69 ± 
3.25 anos (amplitude: 5-18 anos) e o Índice de Massa Corporal (IMC) médio de 19.17 ± 5.07 kg/m2, foram 
seleccionados da base de dados do Registo da AVELEIRA, por possuírem informação quanto ao peso à nascença.  
 
Destes, 475 estão incluídos num braço de avaliação prospectiva, com um follow-up médio de 14 meses. A PA e a 
frequência cardíaca (FC) foram medidas três vezes após um período de repouso de 10 minutos, na artéria umeral 
com um esfigmomanómetro automático clinicamente validado (OMRON 705IT). Recorreu-se a braçadeiras 
ajustadas ao diâmetro do braço. 
 
Resultados: Os valores médios de PAS e PAD na 1ª avaliação foram de 111.17±9.66mmHg e 35.91±7.72mmHg, 
respectivamente. A prevalência de HTA foi de 10.4%, com 14.9% na categoria de PA normal-alta. O peso à 
nascença (PN) médio foi de 3403±514.7g, variando entre 1049g e 5500g. Um PN inferior a 2500g foi encontrado em 
3.7% (n=44) da amostra e 30.2% (n=360) tinham peso à nascença superior a 4000g. O PN não diferiu entre 
hipertensos (PN=3475±44g) e normotensos (PN=3397±15.23; p=0.101, ajustado à idade e sexo). Na análise de 
regressão logística multivariável, o PN não se associou com a ocorrência de HTA (OR=1; p=ns).  
 
Numa análise de regressão linear incidindo na avaliação da relação do incremento anual da PA com o PN, não se 
encontrou nenhuma associação significativa, tanto para a PAS (β=0.032; t=0.67; p=0.50) como para a PAD 
(β=0.003; t=0.06; p=0.952). O PN associou-se de forma significativa, independente e positiva, com a Obesidade 
(OR=1.001; IC:1.001-1.002; p<0.001).  
 
Conclusões: Os resultados obtidos indicam a inexistência de uma associação significativa entre o PN e a HTA em 
crianças e adolescentes, embora se identifique uma associação importante entre o excesso de PN e o 
desenvolvimento de obesidade na infância e adolescência.  
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ID Resumo: 1 
COMER BEM EM 2012, VAI SER PÊRA DOCE 
 
Tiago Madeira, Maria do Céu Farinha, Susana Teixeira, Tiago Barbas 
(Unidade de Saúde Familiar Alcaides - Administração Regional de Saúde do Alentejo) 
Email: tiagoramosmadeira@gmail.com 
 
 
As doenças cardiovasculares, a obesidade e a diabetes constituem a principal causa de morbilidade e mortalidade 
nas sociedades desenvolvidas. No Alentejo, metade da população (50%) tem excesso de peso, e a maioria das 
condições crónicas ocorrem em idosos (65%). Da população inscrita na USF (9000) verifica-se: 22% HTA; 15% 
diabetes e 2% obesidade. O projecto define acções no âmbito da promoção da saúde e prevenção da doença, 
promovendo hábitos alimentares saudáveis e actividade física regular, direccionadas para a população adulta com 
doenças crónicas não transmissíveis (ARSA, 2010; OMS, 2002).  
 
A estratégia assenta num processo de cooperação com as estruturas locais (autarquia) e outras indústrias 
(farmacêutica, agrícola, gráfica). Centra-se numa análise quantitativa na busca de evidência científica, constando 
de: diagnóstico de situação inicial; monitorização dos planos de acção mensais; reforço da formação dos 
profissionais, da Educação para a Saúde, da promoção da Actividade Física e das competências da população-
alvo; e, por último, da avaliação do custo-efectividade e dos ganhos em saúde.  
 
O projecto teve início em Janeiro de 2012, estando planeado até Dezembro de 2012. Mensalmente, é desenvolvida 
uma nova actividade e realizada a recolha de dados antropométricos. Apesar de o projecto ainda se encontrar em 
desenvolvimento, desde já apresentamos resultados bastante positivos: o aumento crescente da adesão da 
população-alvo às actividades promovidas; o elevado número de apoios/patrocínios conseguidos (24) e os baixos 
custos relacionados (das 9 actividades foram apenas gastos aproximadamente 700 €).  
 
Os resultados apresentados fazem-nos crer, sem dúvida, que o investimento realizado na promoção de estilos de 
vida saudáveis e actividade física regular, têm sempre compensações económicas e repercussões significativas 
quer ao nível da saúde, quer da qualidade de vida dos utentes.  
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ID Resumo: 2 
COLOCAÇÃO DE TIPS EM PACIENTE COM HIPERTENSÃO PORTAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
Angélica Augusta Mendes, Karina Siniscalco Coutinho 
(Hospital São Camilo) 
Email: angelica.mendes@saocamilo.com 
 
 
Introdução: A cirrose apresenta alta prevalência com elevadas taxas de morbidade e mortalidade, responsável por 
cerca de 90% dos casos de hipertensão portal, que ocorre principalmente devido ao aumento da resistência ao 
fluxo sanguíneo intrahepático e da vasodilatação esplênica. Tal fato proporciona a formação de circulações 
colaterais portosistêmicas, sendo as varizes de esôfago e gástricas as de maior relevância clínica devido ao risco 
de ruptura e hemorragia intensa. A hemorragia digestiva alta (HDA) por varizes gastroesofágicas apresenta de 20 a 
50% de chance de óbito no primeiro sangramento e 30% nos subsequentes. 
 
Objetivo: Este estudo tem como objetivo relatar a experiência da equipe de enfermagem na colocação de TIPS em 
paciente portador de Hipertensão portal, com episódios de HDA.  
 
Método: Trata-se de um relato de experiência realizado em um hospital privado, da zona sul do município de São 
Paulo.  
 
Resultados: Paciente de 72 anos, sexo masculino, nega antecedentes, é admitido no pronto socorro com queixa 
de mal estar e hematêmese. Em UTI para investigação clínica, realizada endoscopia de emergência para possível 
esclerose, identificando varizes de fundo gástrico com coto vascular visível, evoluindo com sangramento intenso, 
broncoaspiração, choque hipovolêmico, sem mais visualização das varizes para esclerose, tendo como escolha a 
passagem de balão gastro-esofágico. Paciente evoluiu com necessidade de uso de drogas vasoativas, intubação 
orotraqueal para ventilação mecânica, e controle de sinais vitais de forma invasiva. Durante dois dias seguiu 
instável, apresentando débito de sangue vivo em sonda nasogástrica, e episódios de evacuação com sangue em 
grande quantidade, necessitando de transfusão de hemoderivados: 04 bolsas de plaquetas, 11 bolsas de plasma, 
07 bolsas de concentrado de hemácias. Devido à evolução do quadro indicou-se a realização de um TIPS em 
Laboratório de Hemodinâmica.  
 
Realizado em caráter de urgência com participação de equipa multiprofissional, com implante de um stent metálico 
formando um shunt porto-sistêmico para veia esplênica, com sucesso e estabilização do quadro e diminuição dos 
eventos de sangramento ativo. Realizada nova endoscopia em caráter de urgência após cinco dias para avaliação 
das varizes esofágicas, que persistiam porém sem sangramento ativo, por isto sendo utilizada cola de fibrina como 
parte do tratamento e retirada do balão. Paciente evoluiu em sete dias para desmame de drogas vasoativas e 
extubação, sendo observada encefalopatia hepática grau I, com alta da UTI para unidade de internação.  
 
Conclusão: A colocação de TIPS em paciente portador de Hipertensão Portal favorece a sobrevida dos 
hepatopatas, com boa e rápida resposta clínica, permitindo ao paciente a estabilização do seu quadro e controle de 
saúde. A equipa de enfermagem age de forma a dar suporte e garantir uma assistência sem riscos ao paciente. 
 
Descritores: Tromboembolismo Pulmonar. Protocolo. Assistência de Enfermagem  
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ID Resumo: 3 
RESPOSTA HIPERTENSIVA AO ESFORÇO: UM PROBLEMA SILENCIOSO 
 
Brenda Domingues, Vanessa Xavier, Teresa Marcos 
(Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Vale Formoso) 
Email: brendadomi@gmail.com 
 
 
As pessoas fisicamente ativas são habitualmente consideradas “livres” de doença cardiovascular e de hipertensão 
pela sua boa condição física. De facto, a prevalência de hipertensão nestes grupos é 50% inferior ao da população 
geral. No entanto, este risco está aumentado em algumas, como as de raça negra, idosos, obesos ou com história 
familiar de hipertensão. Em pessoas assintomáticas, normotensas, um pico tensional sistólico superior a 214mmHg 
durante o exercício, está associado a um risco aumentado de hipertensão bem como de repercussões negativas a 
nível cardiovascular. É objetivo deste trabalho alertar os profissionais de saúde para este problema clínico e seu 
diagnóstico. 
 
Procedeu-se à consulta do processo clínico e a entrevista do doente. Foram pesquisados artigos 
científicos/guidelines nas sociedades internacionais de Cardiologia, Hipertensão e Desporto, além da pesquisa em 
sítios baseados na evidência.  
 
Descrição de Caso: J.F.R, sexo masculino, 36 anos de idade, casado, gestor, natural e residente no Porto. 
Pertence a uma família nuclear, na fase II do Ciclo de Duvall. Em Fevereiro de 2010 recorre ao médico assistente 
para uma avaliação global por prática desportiva de intensidade moderada a alta. Ao exame objetivo apresenta um 
índice de massa corporal (IMC) de 29,2kg/m2, tensão arterial (TA) de 135/88mmHg e um pulso de 52bpm, rítmico, 
regular e simétrico. O exame físico não apresenta qualquer alteração e o doente apresenta-se assintomático. 
Efetuou estudo analítico apresentando hipercolesterolemia e eletrocardiograma (ECG) com bradicardia sinusal, 
hipertrofia ventricular esquerda e alterações da repolarização ventricular do tipo sobrecarga/isquemia.  
 
Neste contexto, fez um ecocardiograma que revelou dilatação ligeira da aurícula esquerda e ligeira hipertrofia 
septal. Tendo em conta os seus antecedentes, interpretou-se como “coração de atleta”, instituindo-se alterações da 
dieta e avaliação da TA em ambulatório. Após um ano, apresenta valores tensionais em ambulatório 
<135/85mmHg. Faz nova avaliação, e mantêm-se as alterações no ECG e ecocardiograma. É pedido um MAPA, 
que não apresenta alterações significativas. No seguimento do estudo, faz uma prova de esforço que é interrompida 
por resposta hipertensiva (TA sistólica >250mmHg). Neste contexto, é diagnosticada uma resposta hipertensiva ao 
esforço e iniciada terapêutica anti-hipertensiva.  
 
Este caso clínico alerta para a importância de os médicos, especialmente os Médicos de Família, adaptarem os 
seus conhecimentos ao estilo de vida dos utentes para que avaliação global seja o mais correta possível. A 
hipertensão arterial frequentemente começa na idade adulta, aumentando a sua prevalência com o avançar da 
idade. A prova de esforço pode ser usada para identificar doentes com respostas anormais que podem ser 
percussoras de hipertensão, permitindo-nos uma intervenção precoce na história natural da doença. 
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ID Resumo: 8 
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS REGISTOS NA CONSULTA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL DA UNIDADE 
DE SAÚDE FAMILIAR GUALTAR NO ANO DE 2011 
 
Dr.ª Babila Carvalho, Dr.ª Cristina Dias, Dr. Eduardo Ferreira, Dr.ª Helena Machado, Dr. Ricardo Silva,  
Dr.ª Sara Furtado, Dr. Vítor Cardoso, Dr. Rui Caetano, Dr.ª Margarida Lima, Dr.ª Cláudia Melo 
(Unidade de Saúde Familiar Gualtar) 
Email: babilacarvalho@hotmail.com 
 
 
Introdução: A Hipertensão Arterial (HTA) constitui um dos mais importantes problemas de Saúde Pública sendo a 
Doença Cardiovascular mais comum e o fator de risco modificável quantitativamente mais influente no 
desenvolvimento da eventos cardiovasculares. Na consulta de HTA, a realização de registos clínicos adequados e 
uniformizados reveste-se de particular importância no seguimento do doente hipertenso.  
 
Objetivos: Avaliar a qualidade dos registos no programa de HTA do SAM na USF Gualtar, relativos às consultas de 
vigilância da HTA realizadas no ano de 2011.  
 
Metodologia:  
 Dimensão estudada: qualidade técnico-científica; acessibilidade.  
 Tipo de estudo: observacional, descritivo e transversal.  
 População em estudo: utentes inscritos na USF Gualtar com programa de HTA ativo.  

 Técnica de Amostragem: aleatória simples, composta por 327 utentes, calculada no software EpiInfo (nível de 
precisão de 5,0%, IC de 95%).  

 Critérios avaliados: 1) 2 consultas médicas de HTA, em semestres consecutivos; 2) caraterização da HTA 
(classificação; ano de diagnóstico e de início da terapêutica); 3) vacina anti-tetânica atualizada; 4) registo de 
hábitos; 5) cálculo do risco cardiovascular; 6) registo de IMC; 7) registo de TA; 8) registo de microalbuminúria; 9) 
registo de FC; 10) registo de TFG estimada; 11) registo de grupo(s) terapêutico(s).  

 Padrão de qualidade: Muito bom ≥ 90%; Bom 75-89%; Satisfatório 50-74%; Insatisfatório <50%.  

 Análise de dados: Colheita através do SAM, registo e análise em Microsoft Excel 2007.  
 Tipo de intervenção prevista: educacional.  
 
Resultados: Foram analisados registos clínicos de 331 utentes, com idade média de 64,71 anos, e predomínio do 
sexo feminino (56%, N=186). Segundo os padrões de qualidade pré-estabelecidos, a maioria dos critérios avaliados 
(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11) foram classificados como “Muito bom”, à excepção dos critérios 5, classificado como “Bom” 
(82%) e 10, classificado como “satisfatório” (66%).  
 
Discussão/Conclusão: maioria dos parâmetros avaliados cumpriu um nível de qualidade de “Muito Bom”, 
refletindo a natureza sistemática de preenchimento do programa de HTA pelos médicos da USF Gualtar, em 2011. 
Reveste-se de extrema importância reforçar este comportamento e instituir medidas corretivas para que a taxa de 
registo dos 2 critérios pior classificados aumente para o patamar “Muito Bom” e que o registo dos restante critérios 
se mantenha neste padrão. Nova reavaliação será realizada dentro de um ano.  
 
Palavras-chave: Hipertensão arterial, qualidade.  
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ID Resumo: 9 
QUISTOS RENAIS E HIPERTENSÃO, CAUSA OU ACASO? 
 
P. Dinis, M. Carmo Cachulo, A. Fernandes, L. Paiva, A. Leitão-Marques 
(Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra - Hospital Geral) 
Email: paulogdinis@gmail.com 
 
 
Introdução: A Hipertensão Arterial (HTA) é fator de risco major para doença cardiovascular, atingindo todas as 
idades. A HTA essencial é a causa mais prevalente de HTA, no entanto em 5-10% dos casos pode ser identificado 
uma causa secundária. Existem múltiplas causas de HTA secundária: patologia renal; endócrina; vascular e 
relacionada com o sistema nervoso central. A HTA secundária é potencialmente tratável, logo exige alto grau de 
suspeita clínica, com especial atenção para a história clínica e exame objetivo. É comum ter simultaneamente 
causas primárias e secundárias para HTA, motivo pelo qual em alguns casos, mesmo com tratamento de patologia 
secundária não se consegue controlo efetivo da HTA. Apresentamos um caso de HTA em doente com quistos 
renais bilaterais. 
  
Caso Clínico: Doente do sexo masculino, 58 anos, hipertenso há um ano com valores tensionais 
(TA:160/90mmHg). Medicado com antagonista dos receptores da angiotensina e uma tiazida. Com antecedentes 
pessoais de hipercolesterolémia. Dos exames complementares de diagnóstico destaca-se a Ecografia Renal que 
mostrou rim direito com dimensões normais e preservação da diferenciação estrutural, com quisto cortical simples 
com 3 cm no terço inferior. Rim esquerdo de dimensões aumentadas, à custa de cinco formações quísticas.  
 
Pediu-se TC Renal que revelou a presença, no rim esquerdo, de múltiplas formações quísticas, a maior com 9.2cm, 
que ocupava toda a vertente posterior do parênquima, a condicionar ligeira proeminência do sistema piélico sem 
repercussão a nível ureteral. Fez-se citologia aspirativa dos quistos, cujo resultado levantou suspeitas de 
malignidade. Procedeu-se à nefrectomia radical com posterior biópsias que foram negativas para a existência de 
neoplasia.  
 
Conclusões: A maioria dos quistos renais são assintomáticos e não requerem tratamento. A evidência de que os 
quistos renais são uma causa importante de HTA é controversa. A prevalência dos quistos renais, tal como a 
HTA, aumenta com a idade. Devido a este fato, fatores confundidores como a idade, género, taxa de filtração 
glomerular (TFG) e proteinúria devem ser examinados. Alguns autores afirmam que os quistos renais são causa de 
HTA e apontam algumas hipóteses: ativação do sistema renina angiotensina provocada pela isquémia renal devido 
à expansão do quisto e compressão arterial.  
 
A probabilidade do quisto renal ativar o sistema renina angiotensina por compressão arterial está dependente da 
localização, tamanho e número de quistos implicados. Outra explicação é que a perda de nefrónios associada à 
idade está envolvida tanto no desenvolvimento de HTA, como na formação de quistos. A perda de nefrónios leva a 
uma hipertrofia e hiperplasia das células tubulares, podendo este fato originar quistos. Relativamente ao tratamento 
de HTA causada por quistos, existe uma aparente associação entre a drenagem ou remoção cirúrgica e a redução 
da pressão arterial, com manutenção da desta redução em follow-up na consulta aos 1, 3 e 6 meses. 
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ID Resumo: 10 
ARTÉRIAS RENAIS ACESSÓRIAS CAUSAM HIPERTENSÃO RESISTENTE? 
 
P. Dinis, M. Carmo Cachulo, L. Paiva, A. Fernandes, A. Leitão-Marques 
(Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra-Hospital Geral) 
Email: paulogdinis@gmail.com 
 
 
Introdução: Hipertensão Arterial (HTA) Resistente define-se como a persistência de valores de Pressão Arterial 
(PA)> 140/90mmHg, valores inferiores para alguns subgrupos de risco, apesar da instituição de medidas gerais e 
administração farmacológica em dose ótima de 3 ou mais antihipertensivos, sendo um deles diurético. HTA 
resistente é uma patologia complexa. As causas secundárias e reversíveis devem ser criteriosamente excluídas. As 
doenças do parênquima renal e estenose renal são etiologias identificadas e aceites, no entanto existe controvérsia 
noutras possíveis etiologias. Uma delas é a relação entre as artérias renais acessórias e a hipertensão. Apresenta-
se um caso de uma doente com HTA resistente, portadora de artérias renais acessórias em ambos os rins. 
 
Caso Clínico: Doente do sexo feminino, 48 anos, hipertensa, medicada com 4 fármacos antihipertensores, sendo 
um deles um diurético, em doses ótimas. A monitorização ambulatória da pressão arterial (MAPA) das 24 horas 
revelou um perfil “non-dipper” com PAsistólica> 140 mmHg presente em 66% das leituras e PAdiastólica> 90 mmHg 
em 61% dos registos. Antecedentes pessoais de diabetes melitus tipo 2; doença renal crónica e sarcoidose. 
Durante a investigação de HTA, o Eco-doppler renal demonstrou rim direito de dimensões normais e diferenciação 
estrutural preservada e rim esquerdo com diminuição da diferenciação parênquimo-sinusal.  
 
Não se conseguiram visualizar as artérias renais para se poder excluir estenose, pelo que realizou Angio-TC renal 
onde foi possível visualizar a vascularização renal com a presença de duas artérias renais acessórias à direita e 
duplicação da artéria renal à esquerda com existência também de uma artéria acessória. 
 
Conclusões: As artérias renais são responsáveis por transportar para os rins cerca de 20% do débito cardíaco. A 
existência de artérias renais acessórias não é rara, ocorrendo em cerca de 26% dos indivíduos. A relação causal 
entre a presença de artérias renais acessórias e HTA é controversa. Alguns autores defendem que as artérias 
renais acessórias, por si só, podem causar HTA. As artérias supranumerárias são mais longas e têm um calibre 
menor, aumentando a resistência e podem predispor a alterações hemodinâmicas que levam à hipoperfusão renal. 
Kem et al. documentaram uma marcada ativação do sistema renina angiotensina e uma normalização da PA após 
ressecção das artérias renais acessórias.   
 
Outros autores afirmam que as artérias renais acessórias não aumentam o risco de HTA, Gupta e Tello, no seu 
estudo não encontraram diferença estatisticamente significativa na prevalência de estenose da artéria renal nos 
doentes com e sem artérias renais acessórias. Assumindo que encontrar duas causas separadas de HTA no 
mesmo doente é improvável, eles afirmam que as artérias renais acessórias são uma anomalia vascular e não 
causa direta de HTA. São necessários mais estudos para um melhor esclarecimento acerca da relação entre as 
artérias renais acessórias e a HTA. 
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ID Resumo: 11 
O POLIMORFISMO C677T DA METILENOTETRAHIDROFOLATO REDUTASE, PODE INFLUENCIAR O 
DESENVOLVIMENTO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL NA GRAVIDEZ 
 
Helena Maia, Alda Pereira da Silva, Andreia Matos, Joana Ferreira, Maria Clara Bicho, Nuno Clode, Mª José Areias, 
Irene Rebelo, M P Bicho 
(Laboratório de Genética / Centro de Metabolismo e Endocrinologia da Faculdade de Medicina de Lisboa) 
Email: manuelbicho@fm.ul.pt 
 
 
Introdução: A metilenotetrahidrofolato redutase (MTHFR) é uma enzima chave no ciclo do folato que está 
envolvida no metabolismo da homocisteína. O alelo T do polimorfismo da C677T da MTHFR, está associado com 
aumento da termolabilidade e diminuição da afinidade para o FAD, causando uma menor atividade da enzima e 
inibição da formação de 5-metiltetrahidrofolato, o grupo dador de metilo para remetilação de homocisteína a 
metionina e para a metilação do DNA. O genótipo TT foi principalmente associado com hipometilação do DNA, um 
fator de proteção para o stresse oxidante. Como o MTHFR é um biomarcador de resposta ao stresse oxidante, a 
avaliação da frequência dos seus genótipos é relevante, numa amostra de hipertensas grávidas em comparação 
com normotensas. 
 
Material e Métodos: A amostra foi constituída por 380 mulheres com idade entre 18 e 47 anos, média de 32,54 ± 
6.478, sendo 181 normotensas e 199 hipertensas. No grupo das mulheres grávidas, 70,3% apresentavam mais de 
34 semanas de gestação. Os genótipos da MTHFR, bem como a cistationina beta-sintase, da dehidrofolato 
redutase e da catecol-O-metiltransferase foram avaliados pela técnica de PCR-RFLP utilizando DNA extraído do 
sangue periférico. A análise estatística (teste do qui-quadrado) foi realizada utilizando o SPSS vs 20.0. 
 
Resultados: A distribuição dos genótipos da MTHFR foi diferente de acordo com a pressão arterial, tendo sido 
observado que o genótipo TT apresentou menor frequência nas grávidas hipertensas em relação às normotensas (p 
<0,001). 
 
Conclusões: A atividade enzimática da metilenotetrahidrofolato redutase pode modular a pressão arterial e risco 
cardiovascular. Uma vez que os indivíduos TT podem apresentar hipometilação de DNA, devido a uma diminuição 
da atividade da via da remetilação da homocisteína, o genótipo TT com aumento da expressão de enzimas 
antioxidantes, pode ser um fator de proteção para a hipertensão da gravidez. 
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ID Resumo: 12 
CASO CLINICO: HIPERTENSÃO SECUNDÁRIA 
 
Svetlana Golicov, Raquel Moreira Cruz, Teresa Borralho, Gorete Jesus, Miguel Capão Filipe 
(Centro Hospitalar Baixo Vouga, E.P.E., Aveiro) 
Email: svetlana.golicov@gmail.com 
 
 
Os autores apresentam o caso clínico de um doente do sexo masculino com 25 anos, enviado para Consulta 
Externa de Hipertensão e factores de risco por apresentar hipertensão grave com retinopatia hipertensiva, com 
proteinuria subnefrótica, insuficiência renal e com história familiar de Hipertensão e patologia renal. Fez biopsia 
renal que revelou glomerulosclerose segmentar focal.  
 
Por decisão do nefrologista não fez terapêutica imunossupressora por o doente já apresentar lesões renais graves, 
secundárias à hipertensão e foi instituída terapêutica dirigida ao controlo da tensão arterial e outros fatores de risco 
vascular. O doente apesar de ter mantido a tensão arterial controlada com a medicação, evoluiu para insuficiência 
renal terminal ao fim de 7 anos e encontra-se a fazer dialise peritoneal. 
 
A glomerulosclerose segmentar focal é uma doença caracterizada por fibrose de parte do glomérulo. É responsável 
por 15 a 20% das síndromes nefróticas idiopáticas dos adultos, podendo ser secundária a outra patologia ou 
primária. Os doentes geralmente apresentam-se com proteinuria severa assintomática. Em 30 a 50% dos doentes 
existe hipertensão arterial. Em 5 a 20 anos a maioria dos pacientes desenvolve insuficiência renal cronica terminal. 
 
Este caso alerta-nos para importância da medição da TA em idades jovens. Neste caso ainda mais importante, 
devido aos antecedentes familiares de HTA e patologia renal. O doente poderia ter tido outra evolução, se se 
tivesse detectado a TA numa fase precoce, e tivesse sido detectada a patologia renal, com vista a terapêutica 
dirigida antes de ter lesões graves dos órgãos alvo secundárias à HTA. 
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ID Resumo: 13 
DESNERVAÇÃO RENAL PERCUTÂNEA – A EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO 
 
Luis Paiva, Paulo Dinis, Andreia Fernandes, António Leitão Marques 
(Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra) 
Email: luisvpaiva@gmail.com 
 
 
A hipertensão arterial (HTA) é uma das principais causas de morbilidade e mortalidade precoces. Apesar da 
disponibilidade de vários fármacos hipotensores, a pressão arterial (PA) de difícil controlo mantém-se um desafio 
clínico. A HTA resistente é uma condição complexa, com vários factores contributivos e sobreposição de 
comorbilidades médicas. O advento da recente técnica de desnervação renal percutânea (DNR), ainda com limitado 
suporte científico, poderá constituir um importante adjuvante terapêutico nesta população de altíssimo risco 
cardiovascular. 
 
Foram seleccionados 9 doentes que cumpriam os critérios estabelecidos para HTA resistente, tendo sido 
submetidos a DNR bilateral com o dispositivo Simplicity®. Este trabalho pretende caracterizar a amostra e apreciar 
os resultados preliminares desta técnica percutânea. 
 
A maioria dos doentes apresentava HTA do tipo sisto-diastólica (N=8, 88.9%). As características basais da amostra 
(pré-procedimento) constam em tabela anexada, tal como os sinais vitais observados na última consulta e na 
monitorização ambulatória de PA (MAPA). Em relação às complicações decorrentes do procedimento observou-se 
1 caso de vaso-espasmo duma artéria renal e 1 hematoma significativo. Não se observaram outras complicações 
(estenoses, disseções, hematoma peritoneal). Da amostra inicial, 5 já completaram 6 meses de seguimento, não 
apresentando alterações significativas no índice de massa corporal: PA sistólica [consulta] (148±19 mmHg), PA 
diastólica [consulta] (85±7 mmHg), PA sistólica [MAPA6M] (132±9 mm Hg), PA diastólica [MAPA6M] (84±10 
mmHg), número de fármacos hipotensores (5.2±1.3). Apesar do diminuto tamanho da amostra, os valores de PA 
sistólica e diastólica [consulta] aos 6 meses eram tendencialmente menores do que aqueles encontrados 
na  consulta que antecedeu a DNR (p=0.087). Em relação aos doentes com 6 meses de seguimento, houve uma 
melhoria no padrão tensional nocturno em 2 dos doentes previamente non-dippers. 
 
Conclusão: Apesar de limitada, a nossa experiência com a DNR têm sido entusiasmante dado os resultados 
preliminares obtidos numa população de alto risco e refractária à terapêutica médica optimizada. A DNR poderá ser 
um adjuvante importante no controlo da HTA resistente e a generalização deste procedimento, aparentemente 
seguro, permitirá conhecer melhor a eficácia e a durabilidade dos seus efeitos hipotensores e metabólicos. 
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   Amostra (N=9) 

 Idade (anos)  53.0±7.7 

 Masculino  6 (66.7%) 

 Índice Massa Corporal  28.6±3.8 

 Diabetes mellitus  2 (22.2%) 

 S. apneia do sono  1 (11.1%) 

 Tx filtração glomerular (mL/min)  84.89±18.7 

 Hx de enfarte do miocárdio  1 (11.1%) 

 Acidente vascular cerebral  1 (11.1%) 

 PA sistólica (mm Hg) – consulta  181±23 

 PA diastólica (mm Hg)  101±9 

 PA sistólica (mm Hg) – MAPA  160±22 

 PA diastólica (mm Hg) – MAPA  100±15 

 Massa do VE indexado (g/m2)  159±82 

 N. de fármacos hipotensores  5.8±0.7 

 Espironolactona  8 (88.9%) 
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ID Resumo: 21 
RISCO VASCULAR E IMUNODEFICIÊNCIA – CASUÍSTICA E AVALIAÇÃO DE UM ANO DE CONSULTA 
 
Magda Terenas1, Manuel Ferreira Gomes1, Lígia Peixoto1, Nuno Janeiro2, Carla Santos2, Manuela Doroana2, 
Francisco Antunes2, J.M. Braz Nogueira1 
(1-Serviço de Medicina 1, 2-Serviço de Doenças Infecciosas, Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE, Hospital de 
Santa Maria, Lisboa, Portugal) 
Email: terenasster@gmail.com 
 
 
Os doentes portadores do vírus da imunodeficiência humana (VIH) apresentam um maior risco cardiovascular do 
que a generalidade da população. O efeito do vírus por si só e os efeitos adversos da terapêutica anti-retroviral 
(TARV) contribuem para o aumento do risco aterosclerótico. Na abordagem destes doentes assume particular 
importância o conhecimento das potenciais e frequentes interações medicamentosas. Com o intuito de avaliar de 
forma sistemática o risco vascular global nesta população específica e proceder ao seu tratamento, foi criada a 
consulta de “Risco Vascular e Imunodeficiência” em Novembro de 2011. Os doentes são referenciados a partir da 
consulta de Imunodeficiência do hospital. 
 
O presente trabalho visa apresentar os principais dados estatísticos referentes à casuística de um ano de actividade 
da consulta. O número total de doentes avaliados foi de 87, com um total de 138 consultas, sendo os doentes 
maioritariamente do sexo masculino (70,1%), de raça caucasiana (79.3%) e com uma idade média de 53,3 anos. A 
maioria dos doentes apresenta infecção pelo VIH 1 (89,7%), com um tempo médio de evolução desde o diagnóstico 
de 10,9 anos, encontrando-se 95,4% sob TARV. Em relação ao perfil de risco vascular, o número médio de fatores 
de risco foi de 2,6 por doente.  
 
O número total de doentes analisados com hipertensão arterial (HTA) foi de 81 doentes (93,1%), diabetes mellitus 
(DM) 15 doentes (17,2%), dislipidemia 64 doentes (73,6%; a maioria apresentando dislipidemia mista: 11 com 
hipertrigliceridemia, 20 com hipercolesterolemia e 33 com dislipidemia mista), tabagismo ativo 23 doentes (26,4%), 
hábitos tabágicos prévios 12 doentes (13,8%), etilismo 19 doentes (21,8%), doença renal crónica 7 doentes (8,1%), 
evento prévio cerebrovascular e/ou coronário 3 doentes (3,5%) e doença arterial periférica 2 doentes (2,3%). 
 
A análise dos primeiros dados confirma o elevado risco vascular nos doentes com infecção VIH (neste grupo 
predominando a HTA e a dislipidemia). É necessário destacar o importante peso dos fatores de risco (2,6 em 
média) apresentados, tratando-se de uma população mais jovem (média 53,3 anos) face à população habitualmente 
seguida nas consultas de risco vascular. 
 
O aumento da esperança média de vida com a introdução da TARV veio criar novos desafios, na medida em que, 
com a maior longevidade destes doentes, surge com o decorrer do tempo, um maior número de efeitos adversos 
dos fármacos, nomeadamente hiperlipidemia e aumento da resistência à insulina. Assim, torna-se fulcral a 
avaliação do risco vascular destes doentes e intervir precocemente, alterando os estilos de vida e, quando 
necessário, introduzir terapêutica dirigida.  
 
Contudo, para uma análise mais aprofundada dos dados é necessário um maior número de doentes, um maior 
tempo de seguimento dos mesmos (de forma a obter os dados relativos ao controlo de cada fator de risco) e uma 
análise mais específica de cada subgrupo (TARV, fatores de risco vascular e terapêutica dirigida a estes). 
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ID Resumo: 22 
A HIPERTENSÃO ARTERIAL E A DIABETES NA DESCOMPENSAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA:  
QUAL O SEU PAPEL? 
Davide Moreira, Bruno Marmelo, Anne Delgado, Bruno Rodrigues, Luís Nunes, Oliveira Santos 
(Serviço de Cardiologia – Centro Hospitalar Tondela-Viseu) 
Email: davidasmoreira@gmail.com 
 
 
Introdução: A diabetes mellitus (DM) e a hipertensão arterial (HTA) encontram-se fortemente associadas como 
factores de risco cardiovascular, resultando em morbilidade e mortalidade cardiovasculares significativas bem 
conhecidas no enfarte agudo do miocárdio. Será que tal se verifica nos doentes com insuficiência cardíaca (IC)? 
Objetivos: Analisar se a repercussão conjunta da HTA e DM no prognóstico intrahospitalar e ao longo de follow-up 
de dois anos após descompensação de IC supera o impacto isolado de ambos os factores em comparação com 
doentes sem estes dois fatores de risco. 
 
Métodos: Estudo retrospectivo de 600 doentes (D) (48,5% homens; 51,5% mulheres) admitidos por 
descompensação de IC de diferentes etiologias. Analisados os antecedentes pessoais de HTA e DM e constituiu-se 
4 Grupos (G): A – Sem HTA ou DM; B – HTA; C – DM; D – HTA + DM, tendo-se procedido à comparação das suas 
características em internamento. Efetuado follow-up pós alta clínica aos 3meses (M), 6M, 12M, 18M e 24M com 
determinação de endpoint combinado de morte ou re-internamento por descompensação de IC (M/Ri). Análise 
estatística com SPSS, com significância estatística de 0,05.  
 
Resultados: A distribuição por grupos foi: A- 29%; B- 36,2%; C- 6%; D- 28,8%. A média de idades foi de 77,5 anos 
não se verificando diferença entre grupos. Nos antecedentes patologicos verificou-se maior associação de 
dislipidemia com HTA e DM (A-10,3%, B-26,3%, C-27.8%, D-46,8%, p<0,001), estando estes grupos mais 
medicados com estatina, com diferença significativa. Não se verificou diferença entre grupos na prevalência de 
fibrilhação auricular nem em alterações do ECG de admissão. Nos parâmetros analiticos verifica-se que GA tem 
níveis mais elevados de BNP na admissão e na alta.  
 
Relativamente ao ecocardiograma não se verifica a existência de alterações relevantes. Entre grupos não se 
verificou a existência de diferença nas complicações em internamento nem na mortalidade intrahospitalar. Na 
medicação a data de alta apenas se verificou diferença na prescrição de estatina mas frequents nos grupos com 
HTA e/ou DM. O follow-up realizado aos 3M, 6M, 12M, 18M e 24M não demonstra a existência de diferenças 
significativas entre os grupos para o endpoint definido. 
 
Conclusões: Para a amostra estudada verifica-se que a existência concomitante ou isolada de fatores de risco 
cardiovascular como HTA e DM não se associa a pior prognóstico no contexto de IC ao contrário do que se verifica 
no EAM. 
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ID Resumo: 23 
O IDOSO REFERENCIADO A UM CENTRO ESPECIALIZADO DE HIPERTENSÃO – RISCO CARDIOVASCULAR 
E CONTROLO TENSIONAL 
 
Joana Urbano, Sofia Pereira, Maria Ferreira, Maria João Lima 
(Consulta de hipertensão arterial - Serviço de Medicina Interna, Centro Hospitalar de São João) 
Email: joanaurb@gmail.com 
 
 
A hipertensão arterial (HTA) afeta grande proporção de idosos e o seu controlo é mais difícil comparando com os 
não idosos. Com o aumento da idade, a doença apresenta geralmente maior tempo de evolução e está associada a 
múltiplos fatores de risco cardiovascular e a lesões de órgão-alvo, o que aumenta o risco cardiovascular total. 
 
Realizou-se um estudo de coorte transversal de todos os doentes observados na consulta de HTA de um 
especialista de um hospital público universitário durante um período de 3 anos. Colheram-se dados demográficos, 
proveniência da referenciação (médico de família ou outra, nomeadamente outra consulta hospitalar, internamento, 
serviço de urgência), atingimento de órgãos alvo, fatores de risco cardiovascular e comorbilidades, classificação da 
hipertensão (essencial ou secundária) e controlo da HTA.  
 
Consideraram-se idosos os indivíduos com idade igual ou superior a 65 anos na última consulta. Considerou-se 
obesidade um índice de massa corporal igual ou superior a 30Kg/m2. Considerou-se pressão arterial (PA) 
controlada no consultório, se PAs ≤ 140mmHg e PAd ≤ 90mmHg; e na monitorização ambulatória de 24 horas, se a 
média das 24 horas da PAs ≤ 130mmHg e PAd ≤ 80mmHg. A hipertrofia ventricular esquerda (HVE) foi determinada 
a partir do ecocardiograma ou eletrocardiograma. Na comparação das médias usou-se o teste t de Student e nas 
proporções o chi-quadrado. Considerou-se significativo um P <.05. Foi usado o programa estatístico SPSS. 
  
Incluíram-se 128 doentes com idade média de 56.7 ± 15.7 anos, dos quais 45 (35.2%) eram idosos e 71 (55.5%) 
eram mulheres. Na comparação dos doentes idosos com os não idosos, não se verificaram diferenças quanto à 
proveniência ser do médico de família ou outra (44.4% Vs 44.6%). Os idosos eram menos fumadores ativos (0 Vs 
22%, P<.05), não havia diferenças quanto ao consumo de álcool, sedentarismo e obesidade.  
 
Tinham maior prevalência de diabetes mellitus (42.2% Vs 14.5%, P=.001), doença cerebrovascular (33.3% Vs 
15.7%, P=.020), insuficiência cardíaca (26.7% Vs 2.4%, P< 0.05) e doença renal (35.6% Vs 10.8%, P=.001) e 
também, mas sem significância estatística, de hipercolesterolemia (64.4% Vs 56.6%), doença coronária (15.6% Vs 
6%), fibrilhação auricular (8.9% Vs 3.6%) e apneia do sono (50% Vs 40%, N=31). A prevalência de 
microalbuminúria (47.4% Vs 2.6%, N=68) e a HVE (35.9% Vs 23.9%, N: 106) foi idêntica nos idosos e não idosos. A 
prevalência de HTA secundária foi menor nos idosos, embora sem significado estatístico (4.5% Vs 10.8%). 
 
Nos idosos verificou-se uma maior prevalência de doenças e fatores de risco, como seria de esperar, que 
aumentam o risco cardiovascular global. No entanto, o controlo da HTA e a frequência de lesão de órgão-alvo foram 
idênticos nos idosos comparando com os não idosos, o que pode reforçar a importância da referenciação do doente 
idoso a uma consulta especializada de HTA, no sentido de reduzir o risco cardiovascular. 
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ID Resumo: 24 
HIPERTENSÃO ARTERIAL EM DOENTES MUITO IDOSOS 
 
Patrícia Vasconcelos, Susana Heitor, Nuno Bragança 
(Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE) 
Email: patyvasco@hotmail.com 
 
 
Introdução: O aumento da esperança média de vida traduz-se num número significativo de doentes muito idosos. 
Esta faixa etária tem sido pouco estudada e necessita de cuidados especiais pelas particularidades fisiopatológicas 
que apresenta. A hipertensão arterial (HTA) é um dos mais importantes factores de risco cardiovascular e tem 
elevada prevalência nos indivíduos idosos. Actualmente, reconhecem-se os benefícios do tratamento da HTA em 
doentes desta faixa etária pela redução significativa dos eventos cardiovasculares e do risco de morte. Com este 
trabalho, pretendemos avaliar a prevalência de HTA em doentes muito idosos internados no nosso serviço, analisar 
a sua relação com o motivo de internamento e terapêutica antihipertensora. 
 
Material e Métodos: Analisámos as notas de alta dos doentes muito idosos (VOP - very old people – idade > ou = 
esperança média de vida + 5 anos, para ambos os sexos) admitidos no nosso serviço de 01/01/2011 a 31/12/2011. 
Seleccionámos os doentes que apresentavam HTA como antecedente pessoal. Calculámos a média de 
internamento e o número de óbitos.  Identificámos o motivo de internamento e analisámos outros factores de risco 
cardiovascular. Avaliámos, ainda, a terapêutica antihipertensora utilizada em ambulatório e se esta foi alterada à 
data de alta. A codificação, registo e análise estatística dos dados foi feita em Epi Info™ 7. 
 
Resultados: No ano de 2011 registámos 996 internamentos, dos quais 189 (19%) eram VOP. Destes, 120 (63%) 
eram hipertensos (54% do sexo feminino e 46% do sexo masculino). A média de internamento encontrada foi de 14 
dias. Faleceram 14 doentes. Foram identificados 4 grupos nosológicos (doenças do sistema respiratório, 
circulatório, neurológico e genitourinário) como principais motivos de internamento. 28% dos internamentos foram 
por patologia cardiovascular. Dos hipertensos, 20% tinham mais 2 factores de risco cardiovascular.  
 
Entre os 90 doentes sob terapêutica antihipertensora em ambulatório, 33% estavam medicados em monoterapia, 
46% com 2 fármacos antihipertensores e 21% com três ou mais fármacos. As classes mais frequentemente 
utilizadas foram os diuréticos (79%) e os inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECAs - 54%). As 
associações fixas eram utilizadas por apenas 24% dos doentes. Em 52% dos hipertensos a terapêutica 
antihipertensora foi alterada à data de alta. 
 
Conclusões: A prevalência de HTA e de outros factores de risco cardiovascular, nesta população, inferior ao que 
seria espectável pelos estudos epidemiológicos, deve-se, muito provavelmente, a uma sub-notificação nas notas de 
alta. A HTA apresentou-se mais como co-morbilidade, estando associada ao motivo de internamento em apenas 
28% dos doentes. A prescrição de associações fixas de fármacos anti-hipertensores parece-nos baixa. Na alta 
hospitalar, a alteração da terapêutica ambulatória anterior foi considerada benéfica, em mais de metade dos 
doentes. 
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ID Resumo: 25 
HTA RESISTENTE – UM DESFECHO CATASTRÓFICO 
 
Mafalda Miranda, Lénea Porto, Ana Gomes, Fernando Girão 
(Serviço de Medicina 1, Centro Hospitalar Tondela-Viseu) 
Email: mafalda_miranda@hotmail.com 
 
 
Pela sua prevalência, morbimortalidade e consequentes custos, a Hipertensão (HTA) representa um importante 
problema de saúde pública. Apesar das atuais várias opções terapêuticas ao nosso dispor, só um terço dos doentes 
apresentam a doença controlada e cerca de 1 em cada 50 hipertensos acaba por desenvolver HTA resistente aos 
18 meses após o diagnóstico. Das possíveis complicações que desta doença podem advir, destaca-se o Acidente 
vascular cerebral (AVC), isquémico ou hemorrágico, que é atualmente a principal causa de morte em Portugal. De 
notar que a HTA é o fator de risco modificável mais importante e prevalente para o AVC. 
 
Apresentamos o caso de uma doente de 50 anos, com diagnóstico de HTA desde os 25, que desde cedo se revelou 
de difícil controlo. Por esse motivo, foi realizado o estudo adequado para exclusão de causas secundárias de HTA, 
tendo sido apenas, recentemente, diagnosticado o Síndrome de Apneia-Hipopneia do sono, cujo tratamento com 
autoCPAP nasal não se refletiu numa descida significativa dos valores tensionais habituais.  
 
Apesar da terapêutica combinada com cerca de seis grupos farmacológicos distintos de anti-hipertensores, a 
doente manteve, desde sempre, valores de TAS média de 180 mmHg e de TAD de 110, confirmados inclusive em 
regime de internamento e documentada em MAPA, pelo que tem constituído desde sempre um importante desafio 
clínico. Para além da lesão renal e cardíaca resultantes deste mau controlo, a doente apresentou o primeiro evento 
vascular cerebral hemorrágico aos 41 anos.  
 
Desde então teve recorrência do AVC hemorrágico um ano depois e dois AVC isquémicos. Pela resistência ao 
tratamento médico, foi recentemente orientada para consulta de Desnervação renal, à qual não se chegou a 
deslocar, por ter ocorrido um terceiro AVC hemorrágico, que, juntamente com as sequelas dos eventos cerebrais 
anteriores, resultou num elevado grau de dependência, pela afasia e tetraparésia sequelares. De notar que nos 
primeiros meses após os eventos cerebrais, e após a fase aguda do AVC, paradoxalmente a doente mantinha 
valores tensionais controlados apenas com três grupos farmacológicos, que se viriam mais tarde a revelar 
insuficientes, retomando os valores tensionais prévios aos eventos. 
 
O presente caso realça a importância de um importante controlo da HTA para prevenir as consequências 
catastróficas que dela podem resultar e, acima de tudo, partilhar a dificuldade e o desafio clínico que constitui a 
HTA resistente desta doente. 



 
 
COMUNICAÇÕES DE CARTAZES | POSTER SESSION                                                Sexta-Feira, 01 MAR | 08:00 
Moderadores / Chairpersons: Jorge Cotter, Guimarães e Carlos Moreira, Lisboa                                    Sala Neptuno 

66 

 

ID Resumo: 26 
INCIDÊNCIA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL EM UMA CAPITAL BRASILEIRA. ESTUDO DE BASE 
POPULACIONAL 
 
Luiz César Nazário Scala, Fábio Liberali Weissheimer 
(Instituto de Saúde Coletiva - Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) Faculdade de Medicina e Unidade de 
Hipertensão - Hospital Universitário Júlio Müller (UFMT)Cuiabá, Mato Grosso, Brasil) 
Email: lscala@terra.com.br 
 
 
No Brasil a hipertensão arterial atinge 32,5% (36 milhões) de indivíduos adultos, contribuindo, direta ou 
indiretamente, com 50% das mortes por doenças cardiovasculares. Apesar dessa elevada prevalência, poucos 
estudos sobre incidência de hipertensão em populações têm sido publicados no Brasil e no mundo. 
 
Estudo de coorte prospectivo, de base populacional, por meio de inquérito domiciliar, em adultos, da área urbana de 
Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso, região centro-oeste do Brasil. A coorte iniciou-se em 2003, com 1.699 
indivíduos na faixa de 18 a 74 anos, seguidos por 6,8 anos. A população fonte foi constituída por 400 indivíduos 
pré-hipertensos [pressão arterial sistólica (PAS)/diastólica (PAD) ≥ 120/80 e <140/90].  
 
Em 2010 realizou-se a busca ativa dos participantes por meio de Google Maps, GPS e mapas cartográficos da 
cidade. Foram obtidas informações demográficas, socioeconômicas, de hábitos de vida, antropométricas e medidas 
de PA (esfigmomanômetro ONROM-HEM 705CP).  Para análise da PA considerou-se a média das duas últimas 
medidas, adotando-se o critério ≥ 140/90 mmHg, ou uso de medicação anti-hipertensiva, para o diagnóstico de 
hipertensão arterial. Os dados foram analisados nos programas MINITAB® versão 15.0 e STATA® versão 10.0. 
Foram realizadas estatísticas descritivas, análise bivariada e de regressão múltipla de Poisson. Neste modelo final 
de regressão permaneceram as variáveis com p < 0,05.  
 
Foram analisados 171 indivíduos, com média de idade de 46,6 (± 13,5) anos, predomínio do gênero masculino 
(61,9% vs 38,1%), 72,5% não brancos, 57,3% com 9 ou mais anos de estudo, 44,4% pertencentes à classe 
econômica C. Hábitos alimentares: 68,4% com consumo moderado e excessivo de gorduras, 10,5% sempre 
adicionavam sal à comida. 76,6% ingeriam café diariamente, 44,4% faziam três refeições por dia, 26,9% 
sedentários e 13,4% fumantes ativos. Dados antropométricos: 41,5% com relação cintura/quadril aumentada, IMC 
médio de 27,9 Kg/m2, excesso de peso (IMC ≥ 25 kg/m2) em 72,4%.   
 
Observou-se incidência de hipertensão arterial de 58,5% em seguimento de 6,8 anos, com estimativa de 86% em 
10 anos. Sob análise de regressão logística, a incidência de hipertensão permaneceu associada com as seguintes 
variáveis: idade superior a 60 anos, renda per capita mensal familiar inferior a dois salários mínimos (US$ 465,00), 
obesidade, assistir televisão por quatro ou mais horas/dia e habitar em domicílio com mais de quatro moradores.  
 
Em conclusão, observou-se elevada incidência de hipertensão na população urbana pré-hipertensa de Cuiabá, 
Mato Grosso, em associação com fatores de risco bem conhecidos, a maioria modificáveis. A disponibilidade 
desses dados são úteis para o planejamento de políticas de prevenção primária e secundária, individual ou coletiva, 
em especial nos grupos de maior risco cardiovascular.  
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ID Resumo: 27 
IMPACTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL NOS DOENTES COM ENFARTE AGUDO DO MIOCÁRDIO 
 
André Correia, Ricardo C Rodrigues, M. Gomes Serrão, Hugo Café, Nuno Santos, Rui Oliveira, Susana Gomes, 
Paula Faria, Eva Pereira, António Freitas, Décio Pereira. 
(Hospital Nélio Mendonça, SESARAM EPE) 
Email: correia.ajc@gmail.com 
 
 
Introdução: A Hipertensão Arterial (HTA) está associada com o aumento da morbi-mortalidade cardiovascular em 
todos os grupos etários. Este estudo tem como objectivo avaliar a prevalência HTA e o seu impacto na morbi-
mortalidade intra-hospitalar no Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM). 
 
Material e Métodos: Estudo retrospectivo de 817 doentes consecutivos, admitidos por EAM, entre Outubro de 2009 
até Outubro de 2012. Definiu-se HTA de acordo com os critérios da Sociedade Europeia de Hipertensão e de 
Cardiologia: pressão arterial sistólica» 140 mmHg ou pressão arterial diastólica» 90 mmHg. Dividiu-se a amostra em 
2 grupos: doentes com antecedentes de HTA (Grupo H: n=550, 67.3%; 64.0% homens); e doentes sem 
antecedentes de HTA (grupo NH: n=267, 32.7%; 79.0% homens). Com recurso a análise de dados através do 
SPSS procedeu-se à comparação dos mesmos quanto ao objectivo primário composto (re-EAM não fatal, AVC e 
mortalidade total). 
 
Resultados: A prevalência de HTA nos doentes admitidos por EAM foi de 67.3%. Não se registaram diferenças no 
objectivo primário composto (H=8.4% vs NH=7.9%; p=0.808). No grupo H a faixa etária foi mais elevada [H=69.0 
(interq=17) vs grupo NH=58,0 (interq=19); p<0.001] e o IMC revelou-se superior [H=27.55 (interq=6.08) vs 
NH=25.95 (interq=4.26); p=<0.001]. O Grupo H apresentou, à entrada, maior número de antecedentes de angina 
(H=30.2% vs NH 14.2%; p<0.001), de enfarte do miocárdio (H=24.2% vs NH 12.7%; p< 0.001),  de AVC/AIT 
(H=10.2% vs NH 2.6%; p<0.001), de ICC (H=7.1% vs NH=3.4%; p= 0.034),  de Diabetes Mellitus (H=36.7% vs 
NH=10.9%; p< 0.001),  de dislipidémia (H=59.6% vs NH=32.2%; p<0.001), de vida sedentária (H=26.4% vs 
NH=10.5%; p<0.001) e de insuficiência renal crónica (H=10.4% vs NH 1.9%;  p<0.001). O grupo H apresentou Killip 
> 1 na admissão (H 23.6% vs NH 14.6%; p= 0.004) e às 72h (H 27.4% vs NH 20.0%; p=0.028). Não foram 
verificadas diferenças na história familiar de doença cardíaca e doença arterial periférica.  
 
Os doentes do grupo H registaram à entrada maiores valores de glicémia [H=147 (interq=105) vs NH 125 
(interq=61); p<0.001],  creatinina [H=1.135 (interq=0.60) vs NH 0.99 (interq=0.36); p<0.001], BNP [H=334 
(interq=658) vs NH=181.5 (interq=391); p<0.001] e de hemoglobina [H=14.1 (interq=2.6) vs NH 14.85 (interq=2.18); 
p<0.001]. Tiveram menos doença de 1 vaso (H 28.35 vs NH 43.9%; p<0.001), não se tendo verificado diferenças na 
doença coronária de 2, 3 vasos ou tronco comum. Não se registaram diferenças estatisticamente significativas no 
tempo de internamento em Cardiologia [H=6 (interq=4) vs NH=6 (interq=3); p=0.281]. 
 
Conclusões: Na amostra em estudo, a HTA não se associou a um aumento da morbi-mortalidade no EAM, ou com 
maior número de dias de internamento. No entanto, verificou-se uma associação da HTA com outros factores de 
risco cardiovasculares.  
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ID Resumo: 28 
HIPERTENSÃO ARTERIAL EM DOENTES COM ENFARTE AGUDO DO MIOCÁRDIO SEM ELEVAÇÃO DO 
SEGMENTO ST: MORBI-MORTALIDADE INTRA-HOSPITALAR 
 
André Correia, Ricardo C Rodrigues, M. Gomes Serrão, Hugo Café, Nuno Santos, Rui Oliveira, Susana Gomes, 
Paula Faria, Eva Pereira, António Freitas, Décio Pereira. 
(Hospital Nélio Mendonça, SESARAM EPE) 
Email: correia.ajc@gmail.com 
 
 
Introdução: A Hipertensão Arterial (HTA) é um factor de risco conhecido para doenças cardiovasculares, mas o 
impacto da sua presença na admissão de um episódio de enfarte agudo do miocárdio sem elevação do segmento 
ST (EAMSST) não é totalmente conhecido. Este trabalho pretende avaliar a prevalência HTA e o seu impacto na 
morbi-mortalidade intra-hospitalar no EAMSST. 
 
Material e Métodos: Estudo retrospectivo de 490 doentes (dts) consecutivos, admitidos por EAM, entre Outubro de 
2009 e Outubro de 2012. Definiu-se HTA de acordo com os critérios da Sociedade Europeia de Hipertensão e de 
Cardiologia: pressão arterial sistólica» 140 mmHg ou pressão arterial diastólica» 90 mmHg. Dividiu-se a amostra em 
2 grupos: doentes com antecedentes de HTA (Grupo H: n=361, 73.7%; 68.2% homens) e doentes sem 
antecedentes de HTA (grupo NH: n=129, 26.3%; 80.6% homens). Comparámo-los quanto ao objectivo primário 
composto (re-EAM não fatal, AVC e mortalidade total). 
 
Resultados: O grupo H apresentou mais idade [H=70 (interq(iq)=17) vs NH=58 (iq)=21; p<0.01], índice de massa 
corporal [H=26.17 (iq=4.49) vs NH=27.54 (iq=6.54); p<0.01], DM (H=39.3% vs NH=9.3%; p<0.01), dislipidémia 
(H=62.3% vs NH=32.6%; p<0.01), IRC (H=13.3% vs NH=3.1%; p<0.01). Tinha mais antecedentes de angina 
(H=39.9% vs NH=21.7%; p<0.01), EAM (H=29.4% vs NH=19.4%; p<0.05) e AVC (H=10.5% vs NH=3.9%; p<0.05). 
Sem alterações na classe Killip-Kimball na admissão e às 72h.  
 
O grupo H apresentou maior glicémia [H=142.5 (iq=106.3) vs NH=113 (iq=51); p<0.01], creatinina [H=1.11 (iq=0.6) 
vs NH=0.95 (iq=0.35); p<0.01], BNP [H=301 (iq=707) vs NH=173 (iq=443); p<0.05] e hemoglobina [H=13.8 (iq=2.4) 
vs NH=14.8 (iq=2.1); p<0.01]. O grupo H foi menos submetido a estratégia invasiva (H=78.4% vs NH=86.8%; 
p<0.05) e apresentou menos doença isolada de 1 vaso (H=62.1% vs NH=37.9%; p<0.05). Sem diferenças no 
objectivo primário composto (H=5.0% vs NH=6.2%; p=ns).  
 
Conclusões: A prevalência de HTA não se associou a um aumento da morbi-mortalidade no EAMSST. No entanto, 
confirmou-se a existência de uma associação entre a HTA e outros factores de risco cardiovasculares. 
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ID Resumo: 29 
ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE O CONTROLO DA TENSÃO ARTERIAL E A ADESÃO À MEDICAÇÃO ANTI-
HIPERTENSORA NUMA POPULAÇÃO PORTUGUESA HIPERTENSA 
 
J. Silva, M. Morgado, A. Almeida 
(Faculdade Ciências da Saúde, Universidade da Beira Interior, Covilhã, Portugal) 
Email: moitalta_js@hotmail.com 
 
 
Introdução: A hipertensão arterial (HTA) é uma das principais causas de morbilidade e mortalidade em todo o 
mundo. Apesar da disponibilidade no mercado farmacêutico de medicamentos anti-hipertensores eficazes e 
seguros, apenas cerca de 1/3 dos doentes adultos hipertensos têm a sua tensão arterial (TA) controlada. A não 
adesão à medicação é um dos principais factores para a falta de controlo da TA. Pretende-se avaliar 
epidemiologicamente a relação existente entre o controlo da TA e a adesão à medicação anti-hipertensora numa 
população portuguesa hipertensa.  
 
Material e Métodos: Foi realizado um estudo observacional transversal em doentes adultos (≥ 18 anos) com 
diagnóstico de HTA, acompanhados durante, pelo menos, 6 meses na consulta de HTA / dislipidémia do Centro 
Hospitalar Cova da Beira. O estudo decorreu de Março a Novembro de 2012. Foi realizada uma entrevista 
estruturada com a finalidade de recolher dados sobre características sócio-demográficas, adesão à medicação anti-
hipertensora e conhecimento de valores de TA alvo. Informação clínica mais detalhada foi obtida através dos 
processos clínicos. 
 
Resultados: Um total de 101 doentes hipertensos foram incluídos no estudo, os quais satisfizeram os critérios de 
inclusão e deram o seu consentimento informado. Destes doentes, 48% tinham a TA controlada de acordo com os 
critérios definidos pela Sociedade Europeia de Hipertensão. A taxa de adesão à medicação anti-hipertensora foi de 
42%. Os doentes com a TA controlada apresentavam uma taxa de adesão à medicação significativamente mais 
elevada quando comparados com os doentes com a TA não controlada (56% vs 28%, P = 0,004). A diabetes (OR = 
20,7), a adesão à terapêutica (OR = 3,3), o sedentarismo (OR = 3,2) e o índice de massa corporal (IMC) (OR = 1,1) 
foram as covariáveis estudadas que influenciaram significativamente o controlo da TA.  
 
As seguintes variáveis independentes não influenciaram significativamente o controlo da TA: idade, sexo, 
escolaridade, estado civil, situação laboral e ocorrência efeitos adversos à medicação. Além disso, observou-se 
que, das covariáveis estudadas, o conhecimento dos valores alvo da TA influencia significativamente a adesão à 
terapêutica anti-hipertensora (OR = 4,8). 
 
Conclusões: Uma taxa significativa de doentes hipertensos prescritos com anti-hipertensores não apresenta a sua 
TA controlada. Qualquer intervenção que tenha como objectivo melhorar o controlo da TA deve ter em vista o 
aumento da adesão à terapêutica farmacológica antihipertensora e da actividade física e a diminuição do IMC. 
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ID Resumo: 30 
CARACTERIZAÇÃO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL NA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DE RONFE 
 
Vânia Gomes, Manuel Ferreira, Ana Menezes, Vitor Sousa, António Miguelote 
(Unidade de Saúde Familiar de Ronfe) 
Email: vaniagomes84@gmail.com 
 
 
A hipertensão arterial (HTA) é um dos mais importantes factores de risco cardiovasculares modificáveis. Este facto, 
associado à sua elevada prevalência, torna urgente a criação de novas estratégias de controlo que passam 
obrigatoriamente pela melhor compreensão da doença. Neste sentido, foi feita uma análise da população 
hipertensa da Unidade de Saúde Familiar (USF) de Ronfe (Guimarães) em relação às características da HTA e 
suas complicações, terapêutica em curso, e factores de risco associados. 
 
Foi realizado um estudo retrospectivo de uma amostra não randomizada, composta pelos utentes hipertensos 
seguidos na USF de Ronfe no ano de 2010 (n=1778). A recolha de dados foi realizada pela consulta dos dados 
incluídos na ficha do doente hipertenso no programa informático do SAM*.  
 
A prevalência estimada de HTA foi de 12,13%. Verificou-se que a HTA era mais prevalente em mulheres (56,6%), e 
numa idade compreendida entre os 46 e 85 anos (90,2%). A duração média de diagnóstico da HTA era de 8,6 anos. 
Na amostra, 99,4% dos doentes encontravam-se medicados com terapêutica hipotensora. A maioria estava 
medicada com dois fármacos ou mais (75,3%). O excesso de peso e a obesidade estavam presentes em 45,2% e 
42,3% dos hipertensos, respectivamente, e 91,3% das mulheres e 79,1% dos homens apresentavam aumento do 
perímetro abdominal.  
 
Os valores do colesterol LDL estavam elevados em 10,6%. A prevalência de dislipidemia foi de 41,1% e a de 
diabetes 27,4%. A complicação da HTA encontrada mais frequentemente foi o acidente vascular cerebral / acidente 
isquémico transitório, seguida pelas complicações cardíacas. Metade dos doentes apresentava redução nos valores 
da taxa de filtração glomerular.  
 
Este estudo atestou que a HTA se encontra frequentemente associada a outros factores de risco metabólicos, que 
juntos, potenciam exponencialmente o risco cardiovascular. A correcta caracterização e compreensão dos 
determinantes relacionados com a HTA de uma determinada população são fundamentais para o correcto controlo 
desta patologia crónica e a sua prevenção. 
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ID Resumo: 31 
HIPERTENSÃO ARTERIAL RESISTENTE – DESNERVAÇÃO SIMPÁTICA RENAL COMO MODALIDADE 
TERAPÊUTICA 
 
Marta Barbedo, Nuno Pereira, Pedro Gil, Manuela Sequeira, Ana Cristina Carneiro, Vitor Paixão Dias 
(Centro Hospital Gaia/Espinho EPE) 
Email: marta_barbedo@hotmail.com 
 
 
A Hipertensão Arterial (HTA) Resistente define-se como HTA não controlada apesar de estratégias apropriadas não 
farmacológicas e farmacológicas (3 ou mais fármacos incluindo diurético). Em casos refratários, está indicada a 
realização da técnica de desnervação simpática renal. O procedimento consiste na cateterização das artérias renais 
e aplicação de energia de radiofrequência para ablação da atividade simpática renal aferente e eferente, implicada 
na fisiopatologia da HTA. 
 
Os autores apresentam um caso clínico duma doente do sexo feminino, 33 anos, com HTA grau 3 (ESH/ESC) 
diagnosticada aos 14 anos de idade. Do estudo realizado para despiste de causas secundárias concluiu-se por HTA 
essencial (excluídas Doença Renal Parenquimatosa, HTA Renovascular, Feocromocitoma, Hiperaldosteronismo, 
Síndrome de Cushing, Sindrome de Apneia de Sono, Coartação da Aorta, Hipertiroidismo, Hiperparatiroidismo). A 
avaliação da repercussão ao nível dos órgãos alvo revelou atingimento cerebrovascular (TAC cerebral com 
sequelas de lesões isquémicas), cardíaco (ECG com critérios de hipertrofia ventricular esquerda, Ecocardiograma 
com hipertrofia ventricular esquerda e perturbação do relaxamento), renal (microalbuminúria 79,7mg/24h) e 
retiniano (retinopatia grau 1).  
 
Associadamente à HTA, apresentava dislipidemia, obesidade, hábitos tabágicos e história familiar de eventos 
cardiovasculares em idade precoce tratando-se portanto de quadro de muito elevado risco vascular global. Foi 
submetida a medidas agressivas farmacológicas e não farmacológicas para controlo dos fatores de risco vascular. 
 
MAPA (anti-hipertensores: telmisartan 80mg, hidroclorotiazida 25mg, lercanidipina 20mg, nebivolol 5mg, aliscireno 
300mg, rilmenidina 1mg, nitrato TD 10mg, furosemida 40mg, espironolactona 25mg): valores de pressão arterial 
marcadamente acima do normal durante todo o período de monitorização (médio: 170/110mmHg), perfil não dipper, 
cargas hipertensivas de 100%. Internamento com confirmação de adesão terapêutica. Submetida a Procedimento 
de Ablação da Atividade Simpática Renal. Repetiu MAPA 4 meses após o procedimento (igual terapêutica): 
sobreponível. Semanas após, foi internada por AVC isquémico no território da artéria cerebral média esquerda 
resultando em sequelas de parésia facial direita e hemiparesia direita grau 4; manteve HTA resistente. 
 
A HTA representa o fator de risco vascular mais importante para a ocorrência de doença vascular cerebral (AVC), 
doença coronária e insuficiência cardíaca. Em Portugal esta relação assume particular relevância, uma vez que a 
prevalência de HTA ultrapassa os 40% e o AVC ocupa o lugar de principal causa de morte. O controlo tensional 
assume assim um papel primordial na redução da morbi-mortalidade. A HTA resistente constitui um desafio (e 
angústia) para o clínico pelo confronto com o inexplicável e incontrolável. 
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ID Resumo: 32 
UMA CAUSA RARA DE HTA 
 
Paula Freitas, Susana Pereira 
(USF Ara de Trajano) 
Email: paulatfreitas@gmail.com 
 
 
Introdução: O feocromocitoma é um tumor produtor de catecolaminas com origem nas células cromafins da 
glândula supra-renal, sendo responsável por cerca de 0,2% dos casos de hipertensão secundária. Apenas 10% dos 
casos de pacientes com feocromocitoma têm história familiar, mas a penetrância é variável. A tríade clássica de 
sintomas engloba cefaleias esporádicas, hipersudorese, taquicardia em associação com hipertensão arterial. Em 5-
10% dos casos pode ser maligno e a distinção é feita apenas pela presença de invasão local e metastização à 
distância, uma vez que histologicamente e bioquimicamente são idênticos. 
 
Descrição do caso: Doente do sexo masculino, 29 anos, antecedentes pessoais irrelevantes, com antecedentes 
familiares de feocromocitoma bilateral benigno (pai). Recorreu ao Médico de Família com queixas de cefaleias 
esporádicas, hipersudorese, taquicardia e trémulo fino das mãos, perda ponderal de cerca de 10 Kg com cerca de 6 
meses de evolução, e hipertensão arterial.  
 
Realizou TAC torácico e abdominal que mostrou massa mediastínica posterior paravertebral (D9, D10 e D11) e 
massa retroperitoneal centrada na glândula supra renal esquerda. O estudo analítico da urina 24H revelou um 
aumento de catecolaminas, ácido homovanílico, ácido vanilmandélico e de metanefrina. A cintigrafia com MIBG 
apresentou fixação do radiofármaco na supra-renal esquerda compatível com feocromocitoma. O eco cardiograma 
apresentava depressão severa da função sistólica global do VE (FEVE 26%). A biópsia da massa mediastínica foi 
compatível com um Neuroblastoma. Realizou supra-renalectomia bilateral com excisão do feocromocitoma.  
 
Cerca de 1 ano depois detectaram o aparecimento de metástase hepática que ditou mais um internamento e 
intervenção cirúrgica para a sua remoção. Mantém seguimento na C. externa de Endocrinologia, Cirurgia Geral e de 
Sarcomas. Após o tratamento, observou-se a regressão dos sintomas. Atualmente está a efectuar Quimioterapia 
para o neuroblastoma. 
 
Conclusão:   As causas de hipertensão secundária embora raras, assumem grande importância por serem 
potencialmente curáveis se detetadas precocemente. A monitorização destes doentes é fundamental para a 
deteção precoce de recidivas e em particular pelo potencial maligno da neoplasia. 
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ID Resumo: 37 
MISSÃO IMPOSSIVEL... 
 
Svetlana Ilina, João Estêvão, Rodica Agapii, Helena Rita, Luísa Arez, Patricia Branco, Pedro Gonçalves 
(CHBA, Portimão) 
Email: svetraposo@hotmail.com 
 
 
Apresenta-se um caso clínico de um homem de 51 anos. Antecedentes: ex-fumador, ex-consumidor de álcool, 
obesidade mórbida (IMC 42,8). HTA conhecida desde 2007 aquando de internamento por descolamento de retina 
em contexto de crise hipertensiva e suspeita de AVC isquémico; outros internamentos: 2008 por HTA de difícil 
controle e paroxismo de FA, convertida com Amiodarona; 2010 por AVC isquémico cerebeloso e talâmico dt., 2011 
por Encefalopatia Hipertensiva sintomática (234/126 mmHg). Antecedentes familiares: Obesidade e HTA. 
 
O estudo na consulta HTA revelou: HTA resistente (valores habituais 180-240/130-170mmHg) com Cardiopatia 
hipertensiva/disfunção diastólica doVE, Nefropatia hipertensiva com Ins. renal ligeira, SAOS moderado e Disfunção 
pulmonar restritiva a fazer CPAP noturno, Hiperuricémia, Hipercolesterolémia, HBP.  
Estudo analítico - despiste de HTA 2ª, tendo os valores de Aldosterona, Renina e Cortisol séricos, Catecolaminas, 
Metanefrinas e Cortisol urinários normais; função tiroideia normal; ACTG normal, com supressão na prova com 
Metilprednisolona.  
Lesão de órgão alvo: BNP 805; Dep. de Creatinina 57 ml/24 h e Proteinuria 0,25 g/24 h.  
Outros factores de risco: Acido úrico 7,5 mg/dl; Colesterol total 216/HDL 70/LDL 131/TRG 83mg/dl. HgA1C-N; 
Ionograma, PCR, VS normais, Estudo de Trombofilias sem alt. 
ECG: RS, sinais de sobrecarga do VE 
EcoCG: AE dilatada, hipertrofia do VE, PSAP 38 mmHg, boa FSG 
AngioTC torácica: Aorta sem alt. calcificação das coronárias, Cardiomegalia c/discreto derrame pericárdico e pleural 
bilateral 
AngioTC das artérias renais: suspeita de estenose das artérias renais. Consulta de Cirurgia vascular em (Dez 
2010), com indicação de vigilância e tratamento médico. 
 
Submetido as várias esquemas de tratamento sem sucesso e com aparente aderência , em 2011 a fazer 5 
Antihipertensores : Telmisartan 80 mg em associação com HCT 25 mg, Nifedipina LP 60 mg, Metoprolol 100 mg, 
Espironolactona 100, alfa-Metildopa 250 mg 3x/dia, mantendo PA 180-190/130-140 mmHg. Outra medicação: 
Atorvastatina 40 mg, Amiodarona 200 mg, Tansulozina 0.4 mg, AAS 100 mg. 
 
Proposto (Julho 2012) e aceite para Desnervação renal (Nov 2012). O procedimento correu bem, apesar da 
marcada obesidade e de valores “híper” resistentes de HTA (200 de sistólica mesmo anestesiado). A doença 
aterosclerótica das artérias renais descrita no Angio-TC era menos importante na angiografia invasiva. Foi utilizado 
um novo sistema de Desnervação renal mais útil nas artérias de grande calibre (como as do doente). 1 mês depois: 
assintomático, com PA 180/130 mmHg… 
 
Conclusão: Apesar de existirem vários grupos de Antihipertensores e possibilidade de utilização de novas técnicas 
cirúrgicas, por vezes o resultado é menor do que esperado. Mas,controlando os factores de risco, estilo de vida e 
mantendo boa adesão à terapêutica, esperamos conseguir resultados optimizados para cada doente, para poder 
diminuir o risco de complicações. A normalização da PA neste doente parece … Missão impossível.  
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ID Resumo: 38 
ESTUDO DA PREVALÊNCIA DE HTA NOS DOENTES COM AVC NUMA ENFERMARIA DE MEDICINA 
 
Raquel Moreira da Cruz, Tatiana Rodrigues, Margarida Cruz, Gorete Jesus, Miguel Capão Filipe 
(Centro Hospitalar do Baixo Vouga) 
Email: mrmrmc@hotmail.com 
 
 
Introdução: A doença cerebrovascular é actualmente a principal causa de morte e de incapacidade a nível mundial. 
O principal factor de risco modificável é a hipertensão arterial (HTA), principalmente a tensão arterial sistólica (TAS). 
O risco de acidente vascular cerebral (AVC) aumenta 25% com a elevação de cada 10mmHg na TAS e com tensão 
arterial diastólica (TAD) acima de 110mmHg. 
 
Material e Métodos: Os autores fizeram uma revisão retrospectiva das Notas de Alta de 223 doentes internados 
por doença cerebrovascular, no sector II do Serviço de Medicina Interna do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, no 
período compreendido entre Janeiro de 2010 e Outubro de 2012, inclusive, no sentido de estabelecer uma relação 
entre AVC e HTA. 
 
Resultados: A média de idades dos 223 doentes foi de 81 anos e 59.6% eram do sexo feminino. 74.4% tinham 
HTA conhecida e 12.1% apresentavam HTA não conhecida, ou seja 86.5% dos doentes com AVC eram 
hipertensos. Dos doentes com HTA 54.8% não tinham valores tensionais controlados na altura do AVC. Do total de 
doentes, 80.3% tiveram AVC isquémico, e destes 87.7% estavam hipertensos aquando do AVC, sendo que apenas 
76% tinham conhecimento de apresentarem historial de HTA. Apenas 54.4% dos doentes com AVC isquémico e 
HTA tinham os valores tensionais controlados. 2.2% dos AVC isquémicos tiveram transformação hemorrágica, 
sendo que estes doentes eram hipertensos e apenas 60% tinham valores tensionais controlados. 7.6% dos doentes 
tiveram AVC hemorrágico, estando este relacionado com HTA em 82,3%.  
 
Apenas 33.3% destes doentes apresentavam valores de TA controlados. Os AIT ocorreram em 9.9% dos doentes e 
destes 73.2% eram hipertensos, tendo 43.8% valores de tensão arterial controlada. Dos doentes com HTA 
conhecida 87,3% estavam medicados, e 34,5% destes estavam medicados com 3 ou mais classes de fármacos 
anti-hipertensores. A faixa etária com mais eventos cerebrovasculares foi aquela com idades compreendidas entre 
os 80 – 89 anos (47.1%), seguida dos 70 – 79 anos (35%). Em todas as faixas etárias houve um predomínio do 
AVC isquémico. Cerca de 81.6% dos doentes apresentavam outros factores de risco para desenvolverem eventos 
cerebrovasculares (Dislipidemia (54.1%), Diabetes Mellitus tipo 2 (37%), Fibrilhação Auricular (42.5%), Obesidade 
(13.8%) e Neoplasias (7.2%)).  
 
Conclusões: A análise dos resultados revela que os eventos cerebrovasculares estão fortemente relacionados com 
HTA, principalmente quando não se encontra controlada. Ressalta-se uma percentagem significativa de doentes 
hipertensos sem HTA diagnosticada. O AVC isquémico é o evento mais prevalente nos doentes estudados, em 
todas as faixas etárias, ocorrendo todas as transformações hemorrágicas em doentes hipertensos. Salienta-se 
ainda a elevada prevalência de outros factores de risco modificáveis, nomeadamente Diabetes Mellitus tipo 2, 
Fibrilhação auricular e Dislipidemia. 
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ID Resumo: 39 
OBSTRUÇÃO DO TRACTO URINÁRIO PARANEOPLÁSICA COMO CAUSA DE CRISE HIPERTENSIVA NO 
SERVIÇO DE URGÊNCIA 
 
Juliana Silva, Sofia Mendes, Teresa Rodrigues 
(Hospital de Santarém) 
Email: juliana.silva.mortagua@gmail.com 
 
 
A obstrução do tracto urinário é um problema comum. A obstrução do fluxo urinário pode ser aguda ou crónica, 
parcial ou completa, unilateral ou bilateral e pode ocorrer em qualquer local do tracto urinário. As causas para este 
tipo de patologia variam com a idade do doente. Em adultos as causas mais prevalentes são a hipertrofia prostática, 
cálculos ou patologia tumoral, nomeadamente carcinoma da próstata, neoplasia pélvica ou retroperitoneal. As 
manifestações clínicas da obstrução do tracto urinário variam de acordo com o local de obstrução, o grau de 
obstrução e com o tempo de instalação. Dor lombar, insuficiência renal, acidose tubular renal distal e hipertensão 
arterial fazem parte dos sinais e sintomas deste tipo de patologia.        
 
Os autores descrevem 2 casos de duas doentes, sem antecedentes patológicos relevantes, que recorreram ao 
serviço de urgência por primeiro episódio de elevação da pressão arterial e diminuição do débito urinário. Doente 1: 
mullher de 65 anos, queixa de diminuição progressiva do débito urinário com aproximadamente 1 semana de 
evolução, PA 170/75 mmHg, creatinina 3,4 mg/dL e ureia 176mg/dL. Ecografia renal:” … moderada hidronefrose 
bilateral; sem evidência de litíase renal bilateralmente…”;  
 
Colocação de stent duplo J à esquerda e nefrostomia à direita pela Urologia, com restauração da diurese. Doente 2: 
mulher de 87 anos, queixas de diminuição do débito urinário com 48 horas de evolução, PA 165/90 mmHg, 
creatinina 2,7 mg/dL e ureia 154 mg/dL. Ecografia renal: “ … uretero-hidronefrose bilateral ligeira, por compressão 
extrínseca secundária a volumosa massa retroperitoneal, sem sinais de cálculos renais…”;  
 
Colocação de stents bilateralmente e algaliação pela Urologia, com restauração de diurese. Ambas as doentes 
foram internadas no serviço de Medicina para investigação e orientação. Doente 1: diagnosticou-se 
Adenocarcinoma do Piloro com metastização ovárica bilateral (Tumor de Krukenberg). Doente 2: diagnosticou-se 
Linfoma não-Hodgkin B difuso de grandes células retro-peritoneal.  
 
O diagnóstico rápido da obstrução do tracto urinário, qualquer que seja a etiologia, é muito importante, já que na 
maioria dos casos é passiva de ser corrigida e o atraso do tratamento pode levar a lesão renal irreversível, com 
perda de função renal.  As compressões ureterais extrínsecas, por patologia neoplásica pélvica ou retroperitoneal, 
podem levar a insuficiência renal pós renal. A primeira manifestação clínica deste tipo de patologia pode ser a 
hipertensão arterial. 
 
Nos casos de obstrução do tracto urinário bilateral, a secreção de renina é usualmente normal; nesses casos, a 
insuficiência renal, tipicamente. leva a uma expansão de volume. A elevação da pressão arterial é volume-mediada 
e resolve-se com a restauração da diurese que se segue à correcção da obstrução.  A procura do serviço de 
urgência por elevação da pressão arterial é muito comum. É preciso estar atento, uma vez que a etiologia desta 
queixa, muitas vezes não é benigna.  
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ID Resumo: 40 
A HIPERTENSÃO NOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS, ONDE ESTAMOS? 
 
Célia Silva, Carlos Pedro Mendes, Ana Palhares Delgado, Ana Pinheiro Torres, Carla Almeida 
(USF Famílias, USF Salvador Machado) 
Email: silva.celiagomes@gmail.com 
 
 
Introdução: A hipertensão arterial (HTA) é um fator de risco cardiovascular (RCV) cuja concomitância com outros 
fatores de risco aumenta consideravelmente o RCV global. Objetivos: estudar a população de hipertensos de 2 
Unidades de Saúde Familiar(USF) caraterizando os doentes vigiados em consulta de seguimento; identificar fatores 
de RCV associados e complicações da HTA; avaliar a terapêutica anti-hipertensora e controlo tensional; calcular o 
RCV pelo Score e avaliar a adequação da prescrição antidislipidémica. 
 
Material e Métodos: De 4246 hipertensos obteve-se uma amostra aleatória sistemática, sem reposição, de 532 
indivíduos. Estudo observacional, transversal, descritivo com componente analítica. Local: USF Famílias e USF 
Salvador Machado (ACES Entre Douro e Vouga I e II), ARS Norte. População: Hipertensos com idade ≥18 anos, 
inscritos nas 2 USFs em Junho de 2011. Variáveis estudadas: sexo, idade, Índice de Massa Corporal(IMC), Pressão 
arterial(PA), Colesterol total, Colesterol-LDL, Colesterol-HDL, fatores de RCV (diabetes, tabagismo, obesidade, 
dislipidemia), lesão de órgãos alvo, doenças clínicas associadas à HTA e terapêutica anti-hipertensora e 
antidislipidémica. 
 
Resultados: Foram estudados 435 indivíduos, após aplicados os critérios de exclusão, 58.16% do sexo feminino, 
com idade média de 66.31 anos e duração média do diagnóstico de HTA de 8.65 anos. Quanto aos fatores de RCV 
27.36% apresentavam diabetes, 60.23% dislipidémia, 76,78% excesso de peso ou obesidade, 6.90% fumadores.  
 
Nas patologias associadas à HTA: 22 doentes com acidente vascular cerebral, 19 com insuficiência cardíaca e 11 
com enfarte agudo do miocárdio. Analisando o respetivo RCV, no global 31.49% dos doentes tinham C-LDL dentro 
dos níveis recomendados. A média de valores de TA de cada doente mostrou que 46,21% apresenta valores dentro 
do recomendado, 40,23% apresenta HTA sistólica, 11,03% HTA sistodiastólica e 2,53% HTA diastólica.  
 
Na medicação anti-hipertensora os Diuréticos são a classe farmacológica mais utilizada(59.77%), seguidos dos 
ARA(49.65%) e IECA(36.78%) Em monoterapia, os IECA são os mais utilizados(8.05%). A associação dupla mais 
frequente é Diurético+IECA(20.46%), sendo a medicação mais prescrita, seguida de Diurético+ARA(19.08%). A 
terapêutica tripla mais utilizada é ARA+Diurético+ACC(4.83%). Na terapêutica anti-dislipidémica 45.74% dos 
doentes faziam uma estatina e 8.28% outro antidislipidémico.   
 
Conclusões: A maioria não apresentava a PA controlada(53,79%) nem o C-LDL(68,51%). Existe um predomínio de 
HTA sistólica e a associação dupla é a terapêutica anti-hipertensora preferida. Este estudo permitiu aumentar o 
conhecimento sobre os doentes seguidos em consulta de HTA e concluir que ainda há um longo caminho a 
percorrer, implementando medidas preventivas e terapêuticas direcionadas, tendo em vista a redução do RCV. A 
principal limitação do estudo foi a colheita de um número reduzido de medições de TA, retirando alguma 
reprodutibilidade aos resultados obtidos. 
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ID Resumo: 41 
QUAL O VALOR PREDITIVO DA MONITORIZAÇÃO AMBULATÓRIO DA PRESSÃO ARTERIAL DAS 24 HORAS 
PARA EVENTOS CARDIOVASCULARES NA HIPERTENSÃO ESSENCIAL VERSUS HIPERTENSÃO 
REFRATARIA? 
 
Raquel ferreira1 ,Magda Sousa3, Inês Leite da Silva4, Anabela Gonzaga1, Mesquita Bastos1,2,  
José Nobre dos Santos1, Jorge Polónio2,5 
(1-Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar do Baixo Vouga; 2-Universidade de Aveiro; 3-Serviço de Medicina 
Interna do Centro Hospitalar do Baixo Vouga; 4-USF Santa Joana; 5-Faculdade de Medicina do Porto) 
Email: ana_rakel_ferreira@hotmail.com 
 
 
Pouco é conhecido sobre  as diferenças do valor preditivo da Monitorização Ambulatório da Pressão Arterial das 24 
horas (MAPA) comparativamente na Hipertensão Essencial (HE) e na Hipertensão Refrataria. Os autores 
propuseram-se a fazer essa análise numa população referenciada para MAPA. 
 
Materiais e Métodos: Analisaram-se num estudo retrospectivo 1276 Hipertensos, 677 do sexo feminino (53,4%), 
IMC  27,3, ± 4,6, dos quais 12% Diabéticos. Num follow up de 7,8 ± 3,3 anos registaram se 160 eventos 
cardiovasculares (CV), 25 dos quais em Hipertensos Refratários. 
 
Resultados: Quando se comparou pela análise t- student, os HR versus os HNR observou-se que era 
significativamente superior nos HR a idade, IMC, Pressão Arterial Casual, àcido Urico, PAS 24, PAS dia, PP 24h, 
PP dia, PP noite, PAS levantar.  O grupo dos HR tinha uma maior prevalência significativa de Diabéticos tipo 2.  X 2 
37,2 p < 0.00. 
 
Contrariamente observaram-se valores significativamente mais elevados nos HNR relativamente à PAD casual, FC 
casual,  HDL, PAD 24h, PAD dia, PAD noite, FC 24 h, FC dia, FC noite, PAD levantar e FC levantar. Quando se 
analisou as curvas de sobrevivência de Kaplan Myer livre de eventos verificou-se que os HR têm uma menor 
sobrevida comparativamente aos HNR. Log Rank 29.9 p < 0,000. 
 
Conclusão: A sobrevida nos doentes HR é significativamente pior comparativamente aos HNR. Quando se 
compara o valor preditivo da MAPA na HR versus HNR os valores arteriais sistólicos e a Pressão de Pulso são 
significativamente superiores nos HR e curiosamente são os valores diastólicos  e a Frequência cardíaca 
significativamente mais elevados nos HNR. 
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ID Resumo: 42 
MONITORIZAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR DE UMA POPULAÇÃO COM HIPERTENSÃO RESISTENTE 
E INVESTIGAÇÃO CLINICA DE NOVO SENSOR DE FIBRA ÓTICA PARA AVALIAR A PRESSÃO CENTRAL 
 
C. Leitão1,2,3, P. Antunes1,3, P. André1,3, J. L Pinto1,2, J. M. Bastos4,5 
(1-Departamento de Física, Universidade de Aveiro; 2-I3N, Universidade de Aveiro; 3-Instituto de 
Telecomunicações; 4-Escola Superior de Saúde, Universidade de Aveiro; 5-Hospital Infante D. Pedro, Centro 
Hospitalar do Baixo Vouga) 
Email: catia.leitao@ua.pt 
 
 
O pulso arterial central resulta da combinação entre a onda gerada pelo ventrículo esquerdo durante a sístole e a 
sua reflecção. Este fenómeno pode ser quantificado pelo Índice de Aumentação, que por sua vez depende 
maioritariamente da velocidade de onda de pulso, idade e locais de reflexão de onda.  
 
O aumento da pressão arterial central é um conhecido fator de aumento de sobrecarga sob o ventrículo esquerdo 
assim como da diminuição da perfusão coronária. 
  
O gold-standard para aquisição da onda de pulso central é o equipamento SphygmoCor® baseado em tonometria 
eletromecânica. Os sistemas atuais apresentam grandes dificuldades na aquisição da onda diretamente na artéria 
carótida, sendo normalmente aplicados na artéria radial e desta inferem a onda de pulso central pela aplicação de 
funções de transferência. 
 
Este trabalho comtempla o desenvolvimento de uma tecnologia alternativa para aquisição na onda de pulso arterial 
na carótida, usando sensores de fibra ótica que serão investigados clinicamente em comparação com o 
SphygmoCor®.  
 
Outro objetivo é a avaliação do risco cardiovascular total de uma população com hipertensão resistente, de forma a 
determinar o impacto dos índices de rigidez arterial retirados no MAPA e da análise da onda de pulso central como 
preditores de eventos cardiovasculares nesta população.    
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ID Resumo: 43 
O VALOR PREDITIVO DO AMBULATORY ARTERIAL STIFNESS INDEX ( AASI) E DA PRESSÃO DE PULSO 
(PP) DA MONITORIZAÇÃO AMBULATÓRIO DA PRESSÃO ARTERIAL EM 24 HORAS EM DOENTES 
HIPERTENSOS REFRATÁRIOS E NÃO REFRATÁRIOS. 
 
Mesquita Bastos1,2, Raquel Ferreira1, Mário Pires3, Carla Bastos4, José Nobre dos Santos1, Jorge Polónia2,5 
(1-Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar do Baixo Vouga; 2-Universidade de Aveiro; 3-Serviço de Medicina 
Interna do Centro Hospitalar do Baixo Vouga; 4-USF Santa Joana; 5-Faculdade de Medicina do Porto) 
Email: mesquitabastos@gmail.com 
 
 
O AASI e a PP têm um prognóstico bem definido relativamente à Hipertensão Arterial. Contudo não está definido no 
caso particular da Hipertensão Refratária (HR) bem como na Hipertensão Essencial Não Refratária. Os autores 
propõem-se analisar a população de doentes HR referenciados à consulta de Hipertensão Arterial do Centro 
Hospitalar do Baixo Vouga e Clinica Cross/Moss. 
 
Materiais e Métodos: Os autores analisaram uma população de 179 HR, idade 51.3 +/- 12.9, 52.9 % de mulheres 
(n= 90), 25.8 % Diabéticos, IMC 27.2 +/- 4.7. Numa análise retrospetiva os doentes foram avaliados num follow up 
de 7.8 +/- 2.3 anos. A restante amostra com HNR, 1092 HNR idade 50.6 +/- 12. 7, com 53.3% de mulheres 
(582),  9.9% de Diabéticos e IMC 27 +/- 4.5. 
 
Resultados: Obteve-se numa análise multivariável de Cox nos HR ajustada às variáveis de confusão (idade, sexo, 
IMC, Pressão casual Sistólica, Diabéticos) um Hazard Ratio significativo para a PP das 24h e para o AASI 
respetivamente p < 0,006, 1.05 ( IC 95% 1,01- 1,09); p 0,01, 81.7 (IC 95% 2.80- 2.33). Quando se analisaram na 
mesma análise multivariada quer o AASI quer a PP perderam significância. Obteve-se numa análise multivariável 
de Cox nos HNR ajustada às variáveis de confusão (idade, sexo, IMC, Pressão casual Sistólica, Diabéticos) um 
Hazard Ratio significativo para a PP das 24h 1.03, p< 0.01 ( IC 95% 1,01- 1,04).   
 
Quando se analisou o PP conjuntamente com a AASI, o PP manteve  significatido estatístico p <0.01, 1.02 ( IC 95% 
1.01-1.04). Na análise da curva de sobrevivência de Kaplan Myer livre de eventos dos HR a PP superior ou inferior 
a 56 mmHg caraterizou uma pior sobrevida para aqueles que apresentam PP > 56 mmHg ( log Rank 12.6 p < 
0.000). Da mesma forma mediana da AASI caraterizou aqueles com AASI superior à mediana com pior sobrevida 
(log RANK 11.01 p < 0.001).  
 
Na análise da curva de sobrevivência de Kaplan Myer livre de eventos dos HNR a PP superior ou inferior a 56 
mmHg caraterizou uma pior sobrevida para aqueles que apresentam PP > 56 mmHg ( log Rank 19.1 p < 0.000) e 
para aqueles que se situam acima da mediana do AASI log Rank de 16.8 e p < 0.000.  
 
Conclusão: O AASI e a PP obtidos de MAPA são nos HR e nos HNR são preditivos de eventos cardiovasculares, 
sendo mais significativos nos HNR em especial a PP.  
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ID Resumo: 44 
HIPERTENSÃO ARTERIAL REFRACTÁRIA EM CONTEXTO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SECUNDÁRIA: 
QUAL O ELEMENTO CHAVE? 
 
Yolanda Oliveira1, Ana Patrícia Pereira1, Carla Bastos1, Eliana Bonifácio1, Inês Silva1, Anabela Gonzaga2,  
Mesquita Bastos2 
(1-USF Santa Joana – ACeS Baixo Vouga II, 2-Serviço de Cardiologia – Centro Hospitalar Baixo Vouga) 
Email: yolanda.a.oliveira@gmail.com 
 
 
Introdução: A hipertensão arterial (HTA) refractária é um problema cada vez mais frequente na prática clínica 
diária, tanto a nível dos cuidados de saúde primários como secundários. No entanto, é comum a classificação de 
casos de HTA secundária como HTA refractária, principalmente em casos de hiperaldosteronismo primário. Uma 
vez diagnosticada a causa secundária, é possível dirigir a terapêutica de modo a manter um controlo tensional 
optimizado. No entanto, para que a terapêutica seja efectiva, é essencial garantir o cumprimento da terapêutica por 
parte do doente.  
 
Descrição do Caso: Doente do sexo feminino, 48 anos de idade, com antecedentes de litíase renal, inicia 
seguimento em Cardiologia aos 35 anos por HTA refractária. É durante este seguimento que se confirma por estudo 
hormonal o diagnóstico de hiperaldosteronismo primário, não havendo, contudo, alterações imagiológicas das 
glândulas suprarrenais. Após ajuste terapêutico e a introdução de espironolactona a doente manteve um controlo 
adequado dos valores tensionais, pelo que teve alta da consulta de Cardiologia, mantendo vigilância no seu Médico 
de Família. Após cerca de 8 anos, a doente é novamente referenciada por HTA não controlada, apresentando 
valores tensionais na ordem de 200/110mmHg.  
 
Nessa altura, havia iniciado seguimento em Nefrologia e Urologia por nefropatia crónica de causa obstrutiva, com 
proteinúria consequente. O estudo realizado revelou hiperplasia da suprarrenal esquerda e hipertrofia ventricular 
esquerda severa. Apesar dos diversos ajustes terapêuticos realizados, a doente mantinha, em consulta e em 
ambulatório, valores tensionais elevados, pelo que foi internada para vigilância. No primeiro dia de internamento, 
após a toma dos anti-hipertensores habituais, verificou-se uma resposta hipotensiva sintomática. Face a isto, a 
doente admite incumprimento terapêutico associado a um quadro de sintomatologia depressiva, confirmado após 
avaliação por Psiquiatria. Foi então instituída terapêutica antidepressiva e reforçada a importância da adesão à 
terapêutica, enfatizando o facto de se tratar de uma HTA grave, com lesão de órgãos alvo. Actualmente, mantém 
um controlo tensional adequado com 4 anti-hipertensores incluindo a espironolactona.  
 
Discussão: A hiperplasia unilateral da suprarrenal é um dos subtipos de hiperaldosteronismo primário, constituindo 
cerca de 2% destes casos. Apesar de raro e por vezes de diagnóstico difícil dada a baixa fiabilidade dos testes 
imagiológicos, o diagnóstico e a terapêutica são fundamentais para a minimização dos efeitos nocivos da 
aldosterona sobre a morbimortalidade cardiovascular.  
 
Contudo, é ainda necessária a presença de um elemento chave: a adesão do doente. Para tal, é crucial não apenas 
o esclarecimento e responsabilização da importância da adesão terapêutica como também estar atento, perante a 
descompensação de patologias crónicas sem causa aparente, à possibilidade de incumprimento terapêutico e 
descortinar os seus possíveis motivos. 
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ID Resumo: 46 
VALOR PROGNÓSTICO DA MAPA EM HIPERTENSOS COM HIPERALDOSTERONISMO PRIMÁRIO COM 
FOLLOW UP DE 7.5 ANOS 
 
Sílvia Neves1, Jose Miguel Brites1, Ana Luisa Vieira1, Mesquita Bastos2,3, Jorge Polonia2,4, Francisco Pimentel2 
(1-Mestrado Integrado de Medicina da UA 2; 2-Universidade de Aveiro; 3-Centro Hospitalar Baixo Vouga;  
4-Faculdade de medicina do Porto) 
Email: mesquitabastos@gmail.com 
 
 
INTRODUÇÃO : É ainda pouco conhecido o valor prognóstico da  Monitorização Ambulatória das 24 horas (MAPA) 
relativamente aos hipertensos com . Pretendeu-se avaliar o valor prognóstico  da mesma aos doentes 
hiperaldosteronismo primário (HP).  
 
Materiais e métodos : Foram avaliados  retrospectivamente 57  casos  de  HP com follow up médio de 7,5 ± 2.8 
anos, com idade média 53±13, 70,2% do sexo masculino, com IMC 27,4±3,9  tendo- se observado 18 eventos 
cardiovasculares (CV).  
 
Resultados: Quando se comparou os hipertensos com e sem evento verificou-se pelo T student a idade, sdFC de 
24h, FCdia, PP noite, a subida matinal. Descida nocturna da PAS, e ambulatory arterial stifness eram 
significativamente diferentes. Pela análise quiquadro observaram-se diferenças significativas relativamente á 
diabetes X2 14,2 p<0,003.  
 
Pela análise multivariada de COX dos parâmetros da MAPA ajustada as variáveis de confusão 
(idade,sexo,IMC,diabetes PAS casual) a PAS noite (HR 1.22 (95%IC 1.08-1.39), a subida matinal (HR 0.90 (95%IC 
0.90 (95%IC 0,84-0,97) mesmo ajustada e a descida nocturna da PAS (HR 0,90 (95% IC 0.83-0,99) tipo de queda 
nocturna (HR 0.20 (IC 95% 0.72 – 0.55) e a descida nocturna da PAS (HR 0.90 0.90 (95% IC 0.82-0.99).  
 
Na análise da curva de sobrevivência de Kaplan Meier livre de eventos, foram significativamente diferentes o cut da 
PP <>de 56 mmHg  ( log rank 14.2 p<0.04) e tipo de queda nocturna log rank 16,2 p< 0.001.  
 
Conclusão: A Mapa na hipertensão por hiperaldosteronismo primário é discriminativa relativamente aos eventos 
CV, principalmente a PP noite, a descida nocturna da PAS e com uma correlação negativa relativamente a subida 
matinal mesmo ajustada a descida nocturna da PAS. 
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ID Resumo: 47 
HIPERTENSÃO NO SERVIÇO DE URGÊNCIA: ADMISSÕES E READMISSÕES 
 
Vitória Cunha, Mª Conceição Escarigo, Melanie Ferreira, Rita Nortadas, Ana Glória Fonseca, Mário Amaro, 
Francisca Delerue 
(Serviço de Medicina, Hospital Garcia de Orta) 
Email: vitoria.mcunha@gmail.com 
 
 
A Hipertensão arterial (HTA) afecta mais de 1 bilião da população mundial, mais de 4 milhões de portugueses, e 1% 
dos hipertensos sofre pelo menos um episódio de elevação aguda da Pressão Arterial (PA) > 180/120mmHg ou 
crise hipertensiva (CH). Existem dois tipos de CH: Emergência hipertensiva (EH) na qual a subida da PA resulta em 
lesão de órgão-alvo (LOA) e Urgência hipertensiva (UH) na qual não há evidência de LOA.  
 
Alguns autores fazem referência às elevações agudas da PA <180/120mmHg como valorizáveis na abordagem da 
CH. Apesar de estarem bem definidas as estratégias de manuseio da patologia crónica a abordagem da CH é ainda 
muito discutida. Análise retrospectiva das primeiras readmissões por elevação aguda da PA, de 917 doentes 
previamente admitidos por Hipertensão Arterial (HTA) no Serviço de Urgência (SU).  
 
Pretendeu-se caracterizar o tipo de evento, tempo entre admissão e primeira readmissão, medicação de 
ambulatório, seguimento médico e destino à data de alta. Dos 917 episódios de urgência com o diagnóstico de 
HTA, obteve-se uma amostra de 824 doentes com idade média de 64,7 anos e 63,2% do sexo feminino. Foram 
readmitidos 31,6% dos doentes, predominantemente no primeiro mês pós admissão (25,8%) e no periodo de 6 
meses a 1 ano (25,8%). Entre estes 30,4% eram diabéticos. Relativamente a terapêutica de ambulatório, 17,3% 
estavam sob monoterapia, 33,5% sob uma associação fixa e 7,7% não estavam medicados.  
 
A classe farmacológica mais frequentemente encontrada foram os diuréticos (44,2%), seguidos dos IECAs (36,2%), 
ARAs (34,6%), Antagonistas dos Canais de Cálcio (31,9%) e Betabloqueantes (29,6%). Em 16,9% dos casos os 
doentes eram seguidos em Consulta Hospitalar. A UH motivou 40,4% das readmissões e em 15% dos casos os 
doentes foram readmitidos por uma EH: 8,8% por Acidente Vascular Cerebral, 3,1% por Enfarte Agudo do 
Miocárdio (EAM), 1,5% por Edema Agudo do Pulmão, 0,8% por Insuficiência Renal Aguda e 0,4% por Dissecção 
Aórtica; os restantes casos referiram-se a doentes readmitidos por PA não controlada mas <180/120mmHg.  
 
Relativamente às EH só no caso dos EAM se verificou prevalência dos diabéticos (75%) comparativamente aos não 
diabéticos (25% dos EAM). Ficaram internados 16,5% dos doentes: 74% por EH e 1,5% por UH; verificaram-se 2% 
de óbitos (EAM e Dissecção Aórtica).  
 
A elevação aguda da PA é motivo frequente de admissão no SU, e a readmissão de doentes a curto prazo é 
significativa. Salienta-se por um lado o mau controlo da HTA crónica, não só em doentes com diagnóstico prévio e 
medicação em curso, mas também nos doentes previamente admitidos por PA elevada e não medicados ou 
seguidos adequadamente em consulta; e por outro o peso destes episódios de SU na morbi-mortalidade a curto ou 
médio prazo, principalmente dos casos de EH.  
 
Os autores sugerem uma revisão de protocolos de actuação no SU, no sentido de melhorar a medicação e follow-
up das primeiras admissões por elevações da PA, de forma a evitar os casos aqui relatados. 
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ID Resumo: 48 
AVALIAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR DE UMA POPULAÇÃO INTERNADA NUM HOSPITAL PÚBLICO 
UNIVERSITÁRIO 
 
Pedro Pinto-Lopes, Sofia Pereira 
(Serviço de Medicina Interna, Centro Hospitalar de São João (Porto)) 
Email: pedro.lopes.md@gmail.com 
 
 
Objetivo: Avaliar a prevalência da doença cardiovascular como diagnóstico principal e os fatores de risco 
cardiovascular numa população internada num hospital público universitário.  
 
Material e Métodos: Obtiveram-se dados administrativos relativos a 6760 admissões no serviço de Medicina 
Interna entre 1 de janeiro de 2010 e 31 de dezembro de 2010, relativamente a: dados demográficos, duração do 
tempo de internamento (dias), destino de alta (vivo vs falecido), fatores  de risco cardiovascular (hipertensão 
arterial, diabetes mellitus e hiperlipidemia) e diagnósticos de alta. Os diagnósticos foram codificados de acordo com 
o ICD-9.  
 
No diagnóstico de hipertensão arterial (HTA) consideraram-se as categorias 401 a 405, no diagnóstico de diabetes 
mellitus, a categoria 250 e na hiperlipidemia, a 272. Consideram-se 2 grupos de diagnósticos principais; o grupo 
“doença cardiovascular” que incluiu as seguintes patologias, com as categorias entre parêntesis: insuficiência 
cardíaca (428), doença cardíaca isquémica (410 a 414), doença cerebrovascular (430 a 438), doença arterial 
periférica (440 a 444) e doença renal crónica não hipertensiva (485) e o grupo de todas as outras patologias. Na 
análise estatística utilizou-se o programa SPSS, considerando-se significativo um P<.05. 
 
Resultados: A idade média foi de 70.6 ± 15.7 anos, 50.3% dos doentes era do sexo feminino e a taxa de 
mortalidade foi de 9.8%. A prevalência de HTA foi de 60.1%, diabetes de 34.8% e hiperlipidemia de 33.7%. A HTA 
foi o diagnóstico principal em 276 (4.1%) casos.  
 
Excluindo estes casos, a doença cardiovascular constituiu o diagnóstico principal de alta em 26% dos doentes, 
sendo mais frequente nos mais velhos (média de idades: 73.6 ± 12.4 anos vs 69.3 ± 16.5 anos, P<.05) e idêntica 
nas mulheres comparando com os homens (26.6% vs 25.5%, P=0.148). A HTA (31.8% vs 18.0%, P<.05), a 
diabetes (28.7% vs 24.7%, P<.05) e a hiperlipidemia (38.5% vs 19.8%, P<.05) foram significativamente mais 
frequentes no grupo das doenças cardiovasculares. O tempo médio de internamento (11.8 ± 15.5 dias vs 12.1 ± 
13.3 dias, P=0.428) e a mortalidade hospitalar (10.1 vs 9.7, P=0.339) foram idênticas nos doentes com doença 
cardiovascular comparando com o grupo de todas as outras patologias. 
 
Conclusões: Cerca de um quarto dos doentes internados num hospital público terciário têm como principal 
diagnóstico de alta uma doença cardiovascular. Estes doentes são mais velhos e têm uma maior prevalência de 
HTA (como diagnóstico secundário), diabetes e hiperlipidemia.  
 
A prevalência de HTA e diabetes nos doentes internados num serviço de Medicina Interna é elevada e maior do que 
aquela descrita na comunidade. O internamento pode servir para identificar e estratificar estes doentes de forma a 
melhorar o risco cardiovascular individual e na população. 
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ID Resumo: 49 
HIPERTENSÃO ARTERIAL E CONTRACEPÇÃO HORMONAL COMBINADA: COMBINAÇÃO PERIGOSA 
 
Natália André 
(USF Escariz, ACES Feira/Arouca) 
Email: natallyy@hotmail.com 
 
 
Introdução: A Hipertensão Arterial (HTA) é o fator de risco mais prevalente na população portuguesa. 
Consequentemente, apesar de ser simples o seu diagnóstico, este deve obedecer a um processo rigoroso de 
avaliação, diagnóstico e classificação. Neste processo não devem ser esquecidos outros antecedentes dos doentes 
e outros fatores de risco, tanto para HTA como para outras doenças cardiocerebrovasculares. 
 
Método: Descrição de caso 
 
Resultados: Mulher de 40 anos, raça caucasiana, natural e residente em Escariz, Arouca, 4º ano de escolaridade, 
empregada doméstica. Sem antecedentes familiares de relevo. Antecedentes pessoais – GIPI, Excesso de Peso 
(IMC 25,7). Medicada habitualmente com contraceção hormonal combinada. Recorreu à Consulta de Planeamento 
Familiar, para realizar o rastreio de cancro do colo do útero e avaliar continuação da contraceção hormonal 
combinada (CHC).  
 
Do Exame Objetivo (EO) de salientar que apresentava Tensão Arterial (TA) 165/98mmHg, sem alterações na 
Auscultação Cardíaca, Excesso de Peso (IMC 25,7), sem outras alterações de relevo. Foi aconselhada uma dieta e 
prática de exercício físico adequados aos seus valores de TA, aconselhado a troca de método anticoncepcional.  
 
Foram requisitados Meios Complementares de Diagnóstico (MCD), como Hemograma e Bioquímica, Funções Renal 
e Hepática, ECG e Ecocardiograma (EcoC). Foi marcada uma segunda consulta para reavaliação dos valores de 
TA e ponderação de introdução de anti-hipertensor, assim como para observar os resultados dos MCD pedidos. 
 
Nesta reavaliação, a doente mantinha ao EO valores de TA acima de 140/90. Referia, também, medições em 
ambulatório sempre acima de 140/90. Dos resultados dos MCD nada a ressalvar. Da decisão partilhada 
médico/doente resultou uma mudança da CHC para um Dispositivo Intra-Uterino com cobre; mudança de estilos de 
vida (como aumento da prática de exercício físico e alterações do plano alimentar, nomeadamente na restrição de 
sal), introdução de anti-hipertensor. 
 
Conclusão: Segundo as guidelines da Organização Mundial de Saúde a CHC deve ser interrompida se há 
aparecimento de HTA de novo, durante a toma desta. A CHC aumenta o risco de Acidente Vascular Cerebral, 
Enfarte do Miocárdio e doença arterial periférica nas mulheres com HTA. Portanto, o Médico de Família tem um 
papel muito importante no “rastreio” destas situações. 
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ID Resumo: 50 
CONSUMO DE SAL NUMA POPULAÇÃO DE DOENTES HIPERTENSOS 
 
Ana Teresa Freitas, Ângela Coelho, Pedro Neves, Mário Esteves, Augusto Duarte 
(Consulta de HTA – Serviço de Medicina I do CHMA) 
 
 
Introdução: A hipertensão arterial (HTA) é um factor de risco vascular major. Vários estudos têm relacionado o 
consumo excessivo de sal com a elevação da tensão arterial (TA), lesão de órgãos alvo cardiovasculares e com o 
aumento da rigidez arterial. Nas últimas décadas, a alimentação dos países industrializados tem apresentado um 
aumento progressivo no teor de sal. De igual modo, tem-se observado uma prevalência de factores de risco 
vascular, nomeadamente a HTA e a obesidade. Portugal é um dos países da Europa com maior morbimortalidade 
cerebrovascular e com maior prevalência de HTA. 
 
A Organização Mundial de Saúde tem mostrado uma forte preocupação relativamente ao excessivo consumo de 
sal, recomendando um consumo diário de sal inferior a 6g/dia.  
 
Material e Métodos: Os autores pretendem avaliar o consumo diário de sal numa população de doentes 
hipertensos, seguidos na consulta especializada de HTA, a partir da determinação do sódio em urina de 24 horas. 
 
Resultados e Conclusões: Dos 96 doentes estudados, 48 eram do sexo feminino e 48 do sexo masculino, com 
idades médias de 56.3 e 54.7 anos, respectivamente. Apresentavam TA média de 153/82 mmHG no grupo das 
mulheres e 151/80 mmHg no grupo dos homens. O excesso de peso esteve presente em 85.4% (82 doentes).  
 
Relativamente à ingestão de sal, esta população apresentou um consumo médio diário de sal de 10.36g/dia, sendo 
superior no grupo dos homens (11.12g/dia versus 9.60g/dia no grupo das mulheres). O consumo diário de sal foi 
superior a 8.5g/dia em 79.2% dos casos (76 doentes), com necessidade de mais de 4 classes de antihipertensores 
para o controlo da TA.  
 
Valores mais elevados no consumo diário médio de sal, relacionou-se um perfil tensional mais elevado e com a 
necessidade de um maior número de antihipertensores para assegurar o controlo tensional. 
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