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EDI TORIAL

Neste número da nossa Revista inicia-se a 
publicação das comunicações apresentadas 
durante o 9º Congresso Português de 
Hipertensão e Risco Cardiovascular que, mais 
uma vez e como era esperado, constituiu um 
êxito assinalável com número recorde de 
inscrições (cerca de 1.300 inscrições).

Dois artigos originais abordam temas 
importantes.

O de Sónia Antunes e colaboradores analisa o 
efeito que uma única sessão de caminhada (de 
2,5km) poderá ter na pressão arterial de um 
grupo de normotensos (42) e de hipertensos 
(20) e, se bem que com algumas limitações, 
demonstra o benefício especialmente na descida 
da pressão sistólica reforçando a importância 
que este tipo de exercício, mesmo de fraca 
intensidade, poderá desempenhar se mantido, 
no controlo tensional.

O estudo de Lívia Silva e colaboradores da 
Faculdade Estácio de Alagoas (Brasil) analisa a 
qualidade de vida e funcionalidade e sua relação 
de um grupo de 23 hipertensos internados 
por AVC 74% com graus de deficiência 
moderadamente grave pela escala de Rankin 
modificada.

No artigo de revisão de Andrea Rodrigues e 
colaboradores é abordado o discutido tema 
da suplementação de potássio no tratamento 
da hipertensão, concluindo-se que, até ao 
presente momento, não há evidência que esta 
suplementação tenha efeitos mantidos no 
controlo tensional.

Por fim chama-se à atenção para a entrevista 
do Prof. Mesquita Bastos, que assumiu 
recentemente a presidência da nossa Sociedade, 
em que traça os objectivos principais da nova 
Direcção para o biénio de 2015-2017.

J. Braz Nogueira

Endereço de e-mail para a submissão de artigos 
na Revista Portuguesa de Hipertensão e Risco 
Cardiovascular, órgão oficial da Sociedade Portuguesa 
de Hipertensão: revphip@gmail.com w
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Pic CHECK
Medição simples da pressão arterial à medida de cada um.

Dispositivos fi áveis e precisos, desenvolvidos especifi camente para
satisfazer as suas necessidades – e só demora um momento.

Ideal para diabéticos e para aqueles que
necessitam manter a sua pressão arterial
abaixo do limite recomendado pelo médico.
Com personalização de alarme para
valores recomendados. 

• Com indicador de pressão elevada,
o qual pode ser personalizado. 
• 120 memórias (em 2 áreas diferentes).

É o mais adequado para os seniores
e para os que querem uma forma
simples de fazer as medições.

• Fácil e intuitivo de usar.
• Com função one-touch.

Pic My CheckP

Visor de grande dimensão

Pic Personal Check

Visor de dimensão extra

Pic Classic CheckPic ck

Função One Touch

Os Medidores da Pressão Arterial Pic Check foram submetidos 
a uma validação clínica rigorosa de acordo com o protocolo ESH.

Dispositivos médicos de classe IIa.

A saúde é um bem precioso, mas cuidar dela nem sempre é fácil. Pic Solution, a marca líder em Itália, tem vindo a desenvolver
soluções eficazes, inovadoras e fáceis de usar, nos últimos 50 anos, tornando as tecnologias inovadoras acessíveis a todos.

Para quem sofre de hipertensão
e para aqueles que necessitam
de monitorizar a sua pressão
arterial mais do que uma vez
por dia no seu quotidiano activo. 

• Com alarme de hipertensão.
• Compacto e fácil de transportar.

*Pic Solution. Especialistas em autocuidados de saúde.

Specialists in self care.*

9/27/13   5:31 PM
capa_SET.indd   4 6/7/2015   8:41:40 AM



MAIO/JUNHO 20156

ENTREVISTA
INTERVIEW

O PROF. MESQUITA BASTOS, QUE TOMOU POSSE COMO PRESIDENTE DA 
SOCIEDADE PORTUGUESA DE HIPERTENSÃO (SPH) NO DIA 28 DE MARÇO 
DE 2015, APRESENTA, EM ENTREVISTA, OS OBJECTIVOS DA NOVA DIRECÇÃO 
PARA O BIÉNIO DE 2015-2017

Fotografia gentilmente cedida por  Rui Jorge/Esfera das Ideias/2015

Quais são os seus objectivos para este mandato e como pensa 
concretizá-los?
O objectivo primordial desta Direcção é continuar e alargar a luta 
contra o consumo de sal, nomeadamente na confecção dos alimentos.
Há um grande trabalho a realizar, tendo em conta que o consumo 
excessivo de sal em Portugal está culturalmente enraizado na confecção 
e preparação de todos os alimentos.
Obtivemos até à data um grande sucesso na diminuição do sal no pão 
(Lei nº 75/2009 de 12 de Agosto), mas queremos incrementar a nossa 
luta na confecção de outros alimentos, como por exemplo a sopa, um 
dos pratos essenciais na alimentação da população portuguesa e através 
da qual, esta luta, terá um impacto significativo em termos de saúde 
pública.
Outro dos objectivos é reforçar a nossa acção na rotulagem dos 
alimentos, através de campanhas massivas de informação à população 
em geral, levadas a cabo pela SPH e/ou em parceria com outros 
organismos com responsabilidade directa ou indirecta na área da Saúde.
Profissionais de saúde, entidades governamentais e população serão 
essenciais para levarmos a cabo esta árdua tarefa de consciencialização 
de que o sal é um dos grandes responsáveis dos acidentes cardio / 
cérebro vasculares em Portugal. A qualidade de vida e o bem-estar da 
população são uma das nossas preocupações primordiais.
Tendo em conta a importância da temática do sal para os objectivos 
da SPH, iremos realizar o II Fórum do Sal, no dia 28 de Novembro 
de 2015, no Hotel Sheraton Lisboa. Vamos reunir vários especialistas 

nacionais e internacionais para falar sobre este tema, de forma a 
partilhar informações e experiências e, em conjunto, encontrarmos um 
caminho que se traduza em resultados práticos quanto à diminuição do 
consumo do sal.
Queremos, também, reforçar as nossas parcerias internacionais 
com outras Sociedades Científicas, particularmente com os Países 
Lusófonos, parcerias já expressas no Congresso que a SPH realiza 
anualmente.
A formação dos internos é mais um dos objectivos desta Direcção, 
permitindo que criem os seus próprios encontros e que possam, através 
de uma plataforma bilingue online, trocar experiências e conhecimentos.
Outros dos compromissos da actual Direcção é possibilitar aos sócios 
da SPH o acesso ao nosso site e nele poder ter acesso a conteúdos 
de formação, revistas científicas atualizadas, acesso livre à Revista 
Portuguesa de Hipertensão e Risco Cardiovascular, entre outros.

Como acha que a Comunidade Científica e Civil vêem actualmente 
a actuação da SPH? 
Ambos reconhecem a SPH como um parceiro sério e credível e os 
exemplos são inequívocos. A Comunidade Científica tem aderido 
positivamente às acções que temos levado a cabo, nomeadamente 
no nosso Congresso anual (no 9º Congresso tivemos cerca de 1.300 
inscrições), no Summer School e nos artigos enviados para publicação 
na nossa Revista (Revista Portuguesa de Hipertensão e Risco 
Cardiovascular).
Quanto à Sociedade Civil, o “Dia Mundial de Hipertensão” é um dos 
exemplos emblemáticos de envolvimento da população (este ano foi 
realizado em Oeiras, no dia 17 de Maio). Continuaremos ainda com 
iniciativas nas escolas, acções de rua, rastreios, entre outros. 

O que significa para si chegar à Presidência da SPH?
Encaro o cargo de Presidente da SPH, com a mesma humildade 
com que assumi outros cargos na SPH, quer como Presidente eleito 
na presidência do Dr. Fernando Pinto, ou Presidente da Comissão 
Organizadora do 8º Congresso Português de Hipertensão e Risco 
Cardiovascular, assim como outras actividades desenvolvidas pela SPH 
ao longo de mais de uma década.
Considero que este é mais um desafio que abracei no âmbito da minha 
colaboração com a SPH, Sociedade que tive e tenho a honra e orgulho 
de ajudar a crescer.
Tenho uma equipa excelente, qualificada, dinâmica, muito motivada 
e merecedora da confiança de todos os sócios. Acredito poder contar 
com o empenho e colaboração de todos em prol do desenvolvimento e 
crescimento da SPH.

Prof. Mesquita Bastos
Presidente da Sociedade 
Portuguesa de Hipertensão
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Am.-Pouco frequente; Púrpura: Am.-Pouco frequente; Descoloração cutânea: Am.-Pouco frequente; Hipersudorese: Am./ Per. -Pouco frequente; Prurido: Am.-Pouco frequente; Per.-Frequente; Erupção cutânea, exantema: Am.-Pouco frequente; Per.-Frequente;
Urticária: Am.Muito raro; Per.-Pouco frequente; Síndroma de Stevens-Johnson: Am.-Muito raro; Dermatite esfolitiva: Am.-Muito raro; Fotossensibilidade: Am.-Muito raro; Afecções musculo-esqueléticas e dos tecidos conjuntivos: Inchaço dos tornozelos: Am.
– Frequente; Artralgias, mialgias: Am.-Pouco frequente; Cãibras musculares: Am.-Pouco frequente; Per.-Frequente; Lombalgias: Am.-Pouco frequente; Doenças renais e urinárias: Alterações da micção, nictúria, aumento da frequência urinária: Am.-Pouco
frequente; Compromisso renal: Per.-Pouco frequente; Insuficiência renal aguda: Per.-Muito raro; Doenças dos órgãos genitais e da mama: Impotência: Am./Per.–Pouco frequente; Ginecomastia: Am.-Pouco frequente; Perturbações gerais e alterações no local
de administração: Edema: Am.-Frequente; Fadiga: Am.-Frequente; Dor no peito: Am.-Pouco frequente; Astenia: Am.-Pouco frequente; Per.-Frequente; Dor: Am.-Pouco frequente; Mal-estar: Am.-Pouco frequente; Exames complementares de diagnóstico:Aumento
de peso, diminuição de peso: Am.-Pouco frequente; Elevação das enzimas hepáticas e da bilirubina sérica: Per.-Raro; Aumento da ureia no sangue e creatinina sérica, hipercaliemia: Per. – Desconhecida. Sobredosagem*.Propriedades*: O Perindopril é um
inibidor do enzima que converte a angiotensina I em angiotensina II (Inibidor do Enzima de Conversão da Angiotensina - ECA). A amlodipina é um inibidor do influxo de iões de  cálcio  do grupo das dihidropiridinas (bloqueador dos canais lentos de cálcio ou
antagonista do iões de cálcio) e inibe o influxo transmembranário dos iões de cálcio para as células miocárdica e muscular lisa vascular. Apresentação*: Caixa de 10 comprimidos de Coveram 5 mg/5 mg; caixa de 30 comprimidos de Coveram 5 mg/5 mg,
5 mg/10 mg, 10 mg/5 mg, 10 mg/10 mg. Comparticipado pelo Escalão B. MSRM. Para mais informações deverá contactar o representante do titular da autorização de introdução no mercado: SERVIER PORTUGAL- Especialidades Farmacêuticas,
Lda. Av. António Augusto de Aguiar, 128.1069-133 LISBOA- Telefone: 213122000- Fax:213122090.* Para uma informação completa deverá consultar o resumo das Características do Medicamento (RCM). 
1. Dahlöf B et al. Lancet. 2005;366:895-906. 2. Dolan E et al. J Hypertens. 2009;27:876-885. 3. Rothwell PM, Howard SC, Dolan E, et al. ASCOT-BPLA and MRC Trial Investigators. Lancet Neurol. 2010;9(5):469-480. 
4. The CAFE Investigators. (CAFE) study. Circulation. 2006;113:1213-1225.
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HIPERTENSÃO ARTERIAL VS NORMOTENSÃO ARTERIAL: 
INFLUÊNCIA DE UMA SESSÃO DE CAMINHADA NA FREQUÊNCIA 
CARDÍACA E PRESSÃO ARTERIAL

HYPERTENSION VS NORMOTENSIVE BLOOD: INFLUENCE OF WALKING SESSION ON HEART RATE AND 
BLOOD PRESSURE
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Resumo 
Introdução: Vários estudos afirmam que pessoas ativas têm menor probabilidade de desenvolver Hipertensão Arterial. Diversos estudos 
têm também demonstrado que uma única sessão de exercício físico agudo, nomeadamente a caminhada, reduz a pressão arterial de 
indivíduos normotensos e hipertensos. Assim, com este estudo, pretendeu-se estudar a influência de uma única sessão de caminhada nos 
valores de pressão arterial e frequência cardíaca, comparando indivíduos normotensos com hipertensos. 
Métodos: Sessenta e dois indivíduos (42 normotensos e 20 hipertensos) foram submetidos a uma sessão de caminhada de 2,5 Km de 
distância, sendo feita uma avaliação de algumas variáveis cardiovasculares (pressão arterial e frequência cardíaca), antes e após a 
caminhada e ao 5º minuto de recuperação. 
Resultados: Uma única sessão de caminhada provocou alterações significativas no comportamento da pressão arterial. As alterações 
hemodinâmicas verificadas ocorreram independentemente dos indivíduos serem normotensos ou hipertensos.
Conclusão: O presente estudo mostrou que uma única sessão de caminhada provocou alterações no comportamento da pressão arterial 
e frequência cardíaca, tanto nos indivíduos normotensos como nos hipertensos. Assim, é possível concluir que a curva dose-resposta do 
exercício pode ser descendente e importante logo a partir da primeira sessão. A redução expressiva da pressão arterial sugere que programas 
de exercício físico aeróbio devem ser recomendados como medida não farmacológica no controlo da Hipertensão Arterial, por promoverem 
efeito hipotensor e cardioprotetor. Contudo, não bastam medidas de orientação, devem haver estratégias que auxiliem o indivíduo na 
mudança dos hábitos de vida, de modo a contribuir para o controlo da doença. 

Abstract
Introduction: Several studies claim that active people are less likely to develop Arterial Hypertension. Several studies have also shown 
that a single bout of acute exercise, including walking, reduces blood pressure in normotensive and hypertensive individuals. Thus, 
with this study we intended to study the influence of a single walking session on values of arterial pressure and heart rate, comparing 
normotensive with hypertensive subjects.
Methods: Sixty-two subjects (42 normotensive and 20 hypertensive) underwent a walking session of 2.5 km away. An evaluation of 
cardiovascular variables (blood pressure and heart rate) was taken before and after the walk and after 5 minutes of recovery.
Results: A single walking session caused significant changes in the behavior of arterial pressure. The hemodynamic changes were observed 
regardless of being normotensive or hypertensive individuals.
Conclusion: This study showed that a single walking session caused changes in the behavior of arterial pressure and heart rate, both in 
normotensive and hypertensive individuals. Thus, we conclude that the dose-response exercise curve can be important and descending, 
since the first session. The significant reduction of blood pressure suggests that aerobic exercise programs should be recommended as a 
nonpharmacological measure in controlling the Arterial Hypertension, by promoting hypotensive and cardioprotective effects. However, 
it is not enough to give guidance measures, there should also be strategies to assist the subject in changing his lifestyle habits in order to 
help controlling the disease.

Introdução 
A Hipertensão Arterial (HTA) é uma patologia multifatorial 
sistémica caracterizada pelo aumento da Pressão Arterial (PA) a 
níveis iguais ou superiores a 140mmHg de Pressão Arterial Sistólica 
(PAS) e/ou 90mmHg de Pressão Arterial Diastólica (PAD), com base 

nas evidências dos Estudos Clínicos Controlados e Aleatorizados 
(ECCA) que, em doentes com valores de PA se demonstrou que a 
redução da PA induzida pelo tratamento é benéfica (1).
Esta patologia constitui um importante fator de risco para a 
ocorrência de complicações cardiovasculares, como o Enfarte 

Palavras-chave: 
Hipertensão arterial
Exercício aeróbio
Pressão arterial 
Frequência cardíaca

Keywords: 
Arterial hypertension
Aerobic exercise
Blood pressure
Heart rate
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Agudo do Miocárdio (EAM) e o Acidente Vascular Cerebral 
(AVC). É considerada uma doença endémica, contribuindo 
fortemente para o aumento da taxa de morbilidade e mortalidade no 
mundo inteiro, com tendência a agravar-se até 2025. Esta patologia 
representa também um grave problema de saúde nacional, não só 
pela elevada prevalência que apresenta (42,1%), como também pelo 
elevado número de hipertensos não diagnosticados ou não tratados 
adequadamente (1, 2, 3, 4).
A HTA, tal como referido anteriormente, pode ser entendida como 
uma patologia multifatorial, sendo o controlo da PA obtido através 
do tratamento farmacológico ou através de mudanças do estilo de 
vida, como por exemplo a prática de exercício físico (5). 
Estudos epidemiológicos têm mostrado que pessoas ativas têm 
menor risco de desenvolver HTA. Segundo a literatura, os exercícios 
aeróbios são úteis na redução da PA, uma vez que provocam 
alterações autonómicas e hemodinâmicas que influenciam o sistema 
cardiovascular. Diversos estudos têm também demonstrado que 
uma única sessão de exercício físico agudo reduz a PA de indivíduos 
normotensos e hipertensos. Nestes, demonstrou-se uma redução 
nos valores de PAS e PAD após o exercício, em comparação com os 
valores obtidos pré-exercício (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).
Apesar de haver uma extensa investigação nesta área, há poucos 
estudos que avaliem os resultados através de uma única sessão 
de exercício aeróbio, tal como a caminhada. Genericamente, 
existem poucos estudos semelhantes ao proposto e os que existem 
apresentam algumas lacunas e diferenças importantes. Estas estão 
essencialmente relacionadas com a amostra (número reduzido de 
indivíduos, ausência de grupo de controlo, estudos em indivíduos só 
com HTA ou normotensos e do mesmo género) e com as variáveis 
em estudo (determinadas variáveis, como a Pressão Arterial Média 
(PAM) e a Frequência Cardíaca (FC) não são avaliadas).
Deste modo, o desenvolvimento e importância desta investigação 
prende-se com o facto de se verificar se existem diferenças no 
comportamento da PA (PAS, PAD e PAM) e FC numa única sessão 
de caminhada, entre indivíduos hipertensos e normotensos. Este 
estudo pretende ultrapassar algumas das lacunas evidenciadas na 
literatura, pretendendo tornar-se numa investigação com relevância 
clínica, como também, porventura, com impacto na sociedade civil.  

Materiais e Métodos
População do Estudo
Foram definidos primariamente vários critérios de inclusão: 

indivíduos com ou sem diagnóstico de HTA, com mais de 45 anos 
de idade e com semelhantes caraterísticas de género e biométricas. 
Tendo em conta estes critérios, a amostra do estudo foi composta 
por um total de 62 indivíduos caminhantes e não caminhantes do 
concelho de Castelo Branco. Destes indivíduos, 29 pertencentes ao 
género masculino (17 normotensos e 12 hipertensos) e 33 ao género 
feminino (25 normotensos e 8 hipertensos), no total 20 foram 
inseridos no grupo de hipertensos e 42 no grupo de normotensos. 
É importante referir que os indivíduos foram incluídos no grupo 
de hipertensos apenas quando apresentavam diagnóstico clínico de 
HTA.  
Atendendo à caracterização geral da amostra (quadro 1), verifica-se 
que a idade média foi de aproximadamente 55 anos (mínimo de 45 e 
máximo de 71 anos) e o Índice de Massa Corporal (IMC) de 25,86 
kg/m2 (mínimo de 20,70 e máximo de 34,70 kg/m2). Comparando 
os dois grupos (hipertensos VS normotensos), confirma-se que os 
indivíduos hipertensos apresentaram uma média de idade e IMC 
superior aos normotensos, sendo estas diferenças estatisticamente 
significativas apenas para a idade.
Para o estudo do IMC, os indivíduos foram agrupados com base 
na classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS): 
apresentando baixo peso se o IMC fosse inferior a 18,5 kg/m2, peso 
normal se estivesse entre 18,5 e 24,9 kg/m2, excesso de peso quando 
os valores de encontrassem entre 25 e 29.9 kg/m2 e obesidade caso o 
IMC fosse superior a 30 kg/m2 (13).
Tendo em conta esta classificação, verificaram-se diferenças 
marginalmente significativas entre os dois grupos (p = 0,077). 
Confirmaram-se altas prevalências de excesso de peso em ambos os 
grupos, sendo que aproximadamente metade da população normotensa 
apresentava excesso de peso. Destaque também para 25% da população 
hipertensa que apresentava obesidade, comparativamente a apenas 
4,8% da população normotensa (gráfico 1)

Local do Estudo
O estudo foi realizado na cidade de Castelo Branco, mais 
precisamente, ao longo da Avenida do Dia de Portugal.

Duração e Período do Estudo
Este estudo teve uma duração aproximada de dois anos, sendo que o 
início correspondeu a setembro de 2012 e o término a junho de 2014. 
Inicialmente, foi feita uma pesquisa científica baseada em artigos 
acerca do tema da investigação. Posteriormente a esta pesquisa foi 

Legenda: HTA – Hipertensão arterial; IMC – Índice de massa corporal
Quadro 1 - Características demográficas da amostra

Idade (anos) (p = 0,001) IMC (kg/m2) (p = 0,181)

Média Desvio-
padrão

Mínimo Máximo Média Desvio-
padrão

Mínimo Máximo

HTA

Sim 60,00 6,77 45,00 71,00 27,08 3,66 23,10 34,70

Não 53,00 6,04 45,00 68,00 25,28 2,69 20,70 33,30
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Gráfico 1 – Classificação de IMC da amostra
Legenda: IMC – Índice de massa corporal; p = 0,077

feita a recolha da amostra durante o mês de julho de 2013. Por 
último, foi feita a análise dos dados, seguida de uma apresentação 
dos resultados, com posterior entrega do artigo final.

Protocolo do Estudo
Foi realizada uma caminhada com 2,5 Km de distância (cálculo 
feito através de um pedómetro), em que foi efetuado um ensino de 
marcha pré-caminhada. Procedeu-se à avaliação da PA e FC pré e 
pós-caminhada e ao 5º minuto de recuperação, estando o indivíduo 
em repouso (sentado numa cadeira e com o braço apoiado numa 
mesa). A PA foi avaliada através de um aparelho automático da 
marca Omron M3 Intellisense TM devidamente calibrado, enquanto a 
FC foi avaliada através de um cardiofrequencímetro. No final da 
caminhada, foi dado um tempo de recuperação (5 minutos) a todos 
os indivíduos, sendo avaliado o comportamento da PA e da FC após 
este período de recuperação. Foi também possível obter a Velocidade 
Média (VM) para cada indivíduo durante a caminhada, tendo em 
conta a duração da mesma (cálculo feito através de um cronómetro) 
e a distância percorrida. 
Por outro lado, foi aplicado um consentimento informado e realizado 
um inquérito a todos os indivíduos para recolha da informação 
pessoal. Neste, registou-se o género, a idade, as características 
antropométricas (peso, altura e IMC obtidos através de uma 
balança e de uma fita métrica), os antecedentes cardiovasculares 
(EAM e AVC), os fatores de risco cardiovasculares clássicos 

(hipercolesterolémia, Diabetes Mellitus (DM) e tabagismo), a 
medicação anti-hipertensora e antidislipidémica e o nível de treino 
diário. No final da caminhada, os indivíduos classificaram através da 
Escala de Borg (EB) o seu nível de cansaço, atribuindo-lhe um valor 
numérico de 1 a 10 (14).

Variáveis Recolhidas
Foram recolhidas várias variáveis: género, idade, peso, altura, grau de 
IMC, antecedentes cardiovasculares (EAM e AVC), fatores de risco 
cardiovasculares clássicos (hipercolesterolémia, DM e tabagismo), 
terapêutica anti-hipertensora e antidislipidémica, EB para o cansaço, 
nível de treino diário, duração e VM da caminhada, PA (PAS, PAD 
e PAM) e FC. 

Análise Estatística
Para efetuar a análise estatística dos dados foi usado um computador 
e um programa de análise estatística designado PSPP® (program for 
the analysis of sampled data) versão 0.8.1.
Realizou-se uma análise descritiva simples de todas as variáveis 
(quantitativas e qualitativas). Para as variáveis qualitativas foi 
calculada a frequência absoluta (n) e relativa (%) e para as variáveis 
quantitativas obteve-se a média, a mediana, a variância, o desvio-
padrão, os valores mínimos e máximos.    
Foi avaliada a normalidade dos dados. De modo a comparar médias 
entre dois grupos foi usado o teste mann-whitney e para testar a 
associação entre variáveis qualitativas o teste de qui-quadrado. 
Realizou-se a ANOVA de amostras emparelhadas com o post-hoc 
de bonferroni para comparações múltiplas, de modo a perceber se 
houve diferenças significativas na PAS, PAD, PAM e FC entre os 
três momentos em estudo. O primeiro momento correspondeu à 
pré-caminhada, o segundo à pós-caminhada e o terceiro referiu-se 
ao 5º minuto de recuperação. O nível de significância usado para os 
testes estatísticos foi p < 0,05.

Ética
Todos os indivíduos assinaram um consentimento informado e 
foram respeitados todos os princípios da declaração de Helsínquia. 
A equipa de investigação declara não existirem conflitos de interesse.

Resultados
O quadro 2 evidencia os antecedentes cardiovasculares e os fatores 
de risco cardiovasculares (DM, tabagismo e hipercolesterolémia) 

Número amostral (n) Percentagem (%) p valueN H N H
Antecedentes cardiovasculares 1 7 2,4% 35% 0,001
Diabetes Mellitus 2 5 4,8% 30% 0,011

Tabagismo Fumador 5 3 11,9% 15% 0,194Ex-fumador 5 6 11,9% 30%
Hipercolesterolémia 14 12 22,6% 60% 0,122

Quadro 2 - Fatores de risco e antecedentes cardiovasculares
Legenda: N – Normotensos; H – Hipertensos
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diarreia e obstipação), secura da boca, obstipação, púrpura, alopecia, descoloração cutânea, hipersudorese, prurido, erupção cutânea, exantema, artralgia, mialgia, cãibras musculares, dor de costas, alterações da micturição, nictúria,
aumento da frequência urinária, impotência, ginecomastia, dor no peito, astenia, dor, mal-estar, aumento de peso, diminuição do peso. Raros: confusão, vertigens. Muito raros: leucopenia, trombocitopenia, agranulocitose, anemia aplástica,
anemia hemolítica, reacções alérgicas, hiperglicemia, hipercalcemia, hipertonia, neuropatia periférica, enfarte do miocárdio, arritmia (incluindo bradicardia, taquicardia ventricular e fibrilhação auricular) vasculite, tosse, pancreatite, gastrite,
hiperplasia gengival, hepatite, icterícia, aumento das enzimas hepáticas, função hepática anormal, angioedema, urticária, necrólise epidérmica tóxica, síndroma de Stevens-Johnson, eritema multiforme, dermatite esfoliativa, edema de
Quincke, fotossensibilidade, insuficiência renal. Desconhecidos: Hiponatremia com hipovolemia, torsades de pointes (potencialmente fatal), possibilidade de aparecimento de encefalopatia hepática em caso de insuficiência hepática,
possibilidade de agravamento de lúpus eritematoso agudo disseminado pré-existente, aumento do intervalo QT no electrocardiograma, aumento da glicemia e da uricemia durante o tratamento, casos excecionais de síndrome extrapiramidal,
miopia, visão turva, diminuição da visão. SOBREDOSAGEM*: PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS*: A indapamida é um derivado sulfonamídico, farmacologicamente relacionada aos diuréticos tiazídicos, actuando por inibição da reabsorção
de sódio ao nível do segmento cortical de diluição. A indapamida não interfere com o metabolismo lipídico e dos hidratos de carbono. A amlodipina é um inibidor do fluxo iónico do cálcio do grupo dihidropiridina (bloqueador lento dos canais
de cálcio ou antagonista do ião cálcio) e inibe o fluxo transmembranar dos iões de cálcio para o músculo liso cardíaco e vascular. APRESENTAÇÃO*: Caixas de 15 e 60 comprimidos. Medicamento sujeito a receita médica (MSRM). Regime
de comparticipação: Escalão B (RG: 69% - RE: 84%). Para mais informações deverá contactar o representante do titular de AIM: Servier Portugal, Avenida António Augusto Aguiar, 128, 1069-133 Lisboa. Telefone 21 312 20 00.
*Para uma informação completa por favor leia o resumo das características do medicamento.
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dos indivíduos em estudo. Através da análise do quadro, verifica-se 
que existem diferenças estatisticamente significativas entre os dois 
grupos em estudo no que concerne aos antecedentes cardiovasculares 
(p = 0,001) e à DM (p = 0,011), apresentando a população hipertensa 
maior prevalência destes comparativamente à normotensa.
Verificou-se que dos 42 indivíduos normotensos, 19 apresentaram 
valores de PA acima do normal no momento pré-caminhada. Por 
outro lado, dos 20 indivíduos hipertensos, apesar da medicação anti-
hipertensora, 7 apresentaram PA acima do limite estabelecido pelas 
Guidelines de 2013 da ESH/ESC para o tratamento da hipertensão 
arterial, na avaliação efetuada em repouso (gráfico 2) (1).
Em relação ao nível de treino diário, não se verificaram diferenças 
significativas quando comparados indivíduos hipertensos e 

p (momento) < 0,001
p (HTA*momento) = 0,140
p (HTA) = 0,323
p (1-2) = 0,132
p (2-3) = 0,005
p (1-3) < 0,001

Gráfico 2 - Classificação da Pressão Arterial pré-caminhada
Legenda: PA – Pressão arterial

normotensos. Ambos os grupos treinavam, em média, 4 vezes por 
semana, havendo pessoas que faziam caminhadas diariamente e 
outras que faziam apenas uma vez por semana.
No que concerne à duração da caminhada, verificou-se que, em média, 
tanto os indivíduos normotensos como os hipertensos, demoraram 
cerca de 27 minutos a percorrer o trajeto pretendido. Tendo em 
conta a duração e a distância percorrida foi possível calcular a VM 
para cada indivíduo, sendo o seu valor de aproximadamente 5,7 m/s.
O gráfico 3 mostra que os indivíduos hipertensos começaram o 
exercício aeróbio com uma média de PAS superior aos normotensos. 
Verificou-se que uma única sessão de caminhada desencadeou uma 
diminuição nos valores de PAS, sendo esta diminuição significativa 
entre o momento 1 e o momento 3 e entre o momento 2 e o momento 3. 
No entanto, as alterações verificadas ocorreram independentemente 
dos indivíduos serem normotensos ou hipertensos. 
Observando o gráfico 4, é possível perceber que os indivíduos 
normotensos iniciaram a caminhada com uma média de PAD 
superior aos hipertensos, contrariamente ao que sucedeu com a 
PAS. Observou-se que o exercício aeróbio desencadeou alterações 
significativas na PAD, verificando-se um aumento ao longo da 
caminhada, seguido de uma queda no período de recuperação. 
Contudo, quando comparados o período de repouso com a 
recuperação, a PAD não sofreu alterações significativas. Tal como 
na PAS, o comportamento da PAD não dependeu do facto dos 
indivíduos serem ou não hipertensos.
Em relação à PAM (gráfico 5), verificou-se que uma única sessão 
de caminhada provocou variações significativas nos 3 momentos 
avaliados, havendo uma queda pressórica seguida de um aumento 

Gráfico 3 - Variação média da Pressão Arterial Sistólica
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p (momento) < 0,001
p (HTA*momento) = 0,771
p(HTA) = 0,598
p (1-2) < 0,001
p (2-3) < 0,001
p (1-3) = 0,725

Gráfico 4 - Variação média da Pressão Arterial Diastólica

p (momento) < 0,001 
p (HTA*momento) = 0,741
p (HTA) = 0,667
p (1-2) < 0,001
p (2-3) < 0,001
p (1-3) < 0,001

Gráfico 5 - Variação média da Pressão Arterial Média
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durante o período de recuperação. Porém, as alterações verificadas no 
comportamento da PAM aconteceram independentemente do grupo 
em estudo (hipertensos ou normotensos).
Por último, o gráfico 6 mostra que os indivíduos normotensos 
começaram o exercício com uma média de FC superior aos hipertensos. 
Observou-se que ao longo da caminhada houve um aumento da FC 
seguido de um período de recuperação em que esta variável se manteve 
praticamente constante. Contudo, o facto dos indivíduos serem 
normotensos ou hipertensos não teve influência no comportamento 
da FC.

Discussão
A HTA constitui um importante fator de risco cardiovascular, sendo 
considerada uma doença endémica e apresentando, segundo a literatura, 
uma elevada prevalência em Portugal (42,1%) (1, 2, 3, 4, 6, 8). Deste modo, 
a prevalência, o tratamento e o controlo desta patologia têm sido alvo 
de análise nos últimos anos. Estudos epidemiológicos têm mostrado 
que a caminhada, realizada a uma intensidade de 70% do Volume de 
Oxigénio Máximo (VO2), provoca uma redução significativa da PA 
logo após a primeira sessão e um efeito hipotensor que pode perdurar 
durante 24 a 48 horas  (7, 9, 10, 11, 15). 
O presente estudo comparou o comportamento da PA e FC entre 
indivíduos hipertensos e normotensos, através da realização de uma 
única sessão de caminhada.
A literatura refere que a idade tem influência no desenvolvimento da 
HTA (2, 5, 12). No nosso estudo, verificaram-se diferenças estatisticamente 

p (momento) = 0,068
p (HTA*momento) = 0,826
p (HTA) = 0,192
p (1-2) = 0,120
p (2-3) = 1,000
p (1-3) = 0,188 

Gráfico 6 - Variação média da Frequência Cardíaca

significativas quando comparados os dois grupos, confirmando-se 
que os indivíduos hipertensos apresentaram uma média de idades 
claramente superior aos normotensos.
Outros fatores de risco estão associados à HTA, sendo esta por si 
só já um importante fator de risco cardiovascular. O excesso de peso 
associado à HTA constitui um fator de risco relevante, verificando-se, 
no nosso estudo, que os indivíduos de ambos os grupos apresentavam 
altas prevalências de peso em excesso. Confirmou-se que 25% dos 
indivíduos hipertensos apresentavam obesidade, contra 4,8% dos 
indivíduos normotensos. Deste modo, verifica-se que o controlo do peso 
é uma medida importante para avaliar o risco de HTA, havendo alta 
probabilidade do excesso de peso estar associado ao desenvolvimento 
desta patologia (5, 8, 16).
Relativamente aos antecedentes cardiovasculares (história de EAM 
e AVC), verificou-se que os indivíduos hipertensos apresentaram 
uma maior expressão (35%), comparativamente aos normotensos 
(2,4%), comprovando que a HTA pode ter um papel importante no 
desenvolvimento de complicações cardiovasculares, tal como refere a 
literatura (2, 4, 6, 8). Em relação à DM também se verificaram diferenças 
estatisticamente significativas entre os dois grupos em estudo, estando 
esta patologia presente em 30% dos indivíduos hipertensos e em 
4,8% dos normotensos, podendo ter tido um papel importante no 
desenvolvimento de HTA nestes indivíduos (2, 3, 4, 6).
Os fatores de risco cardiovasculares clássicos têm um papel determinante 
no desenvolvimento de complicações cardiovasculares. O facto destes 
fatores de risco poderem ser subestimados pela população, uma vez que 
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foram avaliados sob a forma de inquérito, constitui uma limitação do 
nosso estudo. Seria importante desenvolver a investigação com base em 
processos clínicos e acesso a exames complementares de diagnóstico, 
para melhor caracterização da população.
A literatura refere de forma clara que o exercício físico quando 
realizado corretamente tem influência nos valores de PA (4, 6, 11, 17, 18). O 
facto de a caminhada não ter sido realizada sob supervisão e quiçá não 
ter sido completamente eficaz, pode também constituir uma limitação 
do nosso estudo. Quando comparados os níveis de treino diário, não se 
verificaram diferenças estatisticamente significativas entre os 2 grupos 
em estudo.
A primeira hipótese desta investigação não se confirmou, uma vez que 
não se encontraram diferenças estatisticamente significativas entre os 
valores de PA e FC numa sessão de caminhada, quando comparados 
indivíduos normotensos com hipertensos. Contudo, confirmou-se que 
a caminhada influencia o comportamento destas variáveis em cada um 
dos grupos estudados.
Em relação à resposta da PAS, o nosso estudo, mesmo não sendo 
inteiramente igual aos existentes na literatura atual, demonstrou haver 
uma redução nos valores de PAS associada ao exercício físico aeróbio, 
com diminuição significativa entre o momento 1 e 3 e entre o momento 
2 e 3 (4, 6, 11, 17, 18). Nomeadamente, o estudo de Vieceli et al demonstrou 
que a caminhada de moderada intensidade provoca quedas pressóricas 
importantes e verificou que a maior parte do efeito hipotensor acontece 
nas primeiras cinco sessões, havendo pouca contribuição para este 
efeito a partir da quinta sessão de exercício (11). O estudo de Monteiro 
et al demostrou também que o exercício aeróbio diminuiu, em média, 
8mmHg de PAS, sendo que os efeitos do exercício foram mais 
expressivos em pacientes hipertensos (6). 
No que concerne à PAD, a maioria dos estudos encontrou reduções 
significativas nesta variável, no entanto, no nosso estudo este 
comportamento não se verificou (4, 6, 9, 11, 18). A ausência de redução na 
PAD poderá estar relacionada com o facto do exercício aeróbio poder, 
eventualmente, ser mais eficaz na HTA sistólica isolada. É também 
possível que o reduzido tempo (apenas uma sessão de caminhada) e a 
reduzida intensidade do exercício, assim como a eficácia da caminhada, 
não tenham sido suficientes para provocar queda da PAD pós-exercício. 
Em relação à PAM, tendo em conta as variações pressóricas durante a 
sístole e a diástole, verificou-se que a caminhada provocou uma queda 
da PAM seguida de um aumento durante o período de recuperação. 
O comportamento desta variável é semelhante ao descrito na maioria 
dos estudos, verificando-se uma redução significativa da PAM após 
exercício, sempre que esta é avaliada (4, 6, 17).   
Avaliando o comportamento da FC no nosso estudo, verificou-se um 
aumento em ambos os grupos, do momento 1 para o momento 2, não 
sendo estatisticamente significativo. Esta ausência de significância 
estatística poderá estar relacionada com o facto da caminhada ter sido 
realizada sem supervisão, o que permitiria uma melhor avaliação da 
eficácia da mesma. Este aumento da FC é referido na maioria das 
investigações realizadas (4, 9, 15, 18, 19, 21). Constatou-se que os indivíduos 
normotensos iniciaram a caminhada com valores de FC mais 
elevados, comparativamente aos hipertensos. Esta evidência poderá 

estar relacionada com o facto da amostra de indivíduos hipertensos 
estar sob tratamento farmacológico, sendo que alguns fármacos anti-
hipertensores têm influência na FC de repouso e na sua evolução 
associada ao exercício, nomeadamente os betabloqueantes que 
provocam diminuição desta variável (2, 4, 21).
Os resultados observados neste estudo, na generalidade, estão em 
conformidade com a literatura que tem vindo a verificar o benefício do 
exercício aeróbio no controlo da PA, tanto em indivíduos normotensos 
como hipertensos. O nosso estudo veio evidenciar, nomeadamente, os 
resultados apresentados pelo estudo de Viecili et al. Este mostrou que 
apenas 20 minutos de exercício provocaram quedas pressóricas logo 
a partir da primeira sessão, mostrando que o efeito hipotensor pode 
durar entre 24 a 72 horas. O mesmo estudo referiu que a quantidade 
e o volume de exercício necessário para reduzir a PA em hipertensos 
podem ser consideravelmente pequenos. Os dados desta mesma 
investigação, demostraram que a caminhada de moderada intensidade, 
durante 20 minutos, proporcionou quedas pressóricas importantes, que 
a maior parte do efeito hipotensor aconteceu logo na primeira sessão, 
mesmo com caminhadas mais prolongadas, demonstrando assim, que 
a curva dose-resposta do exercício pode ser descendente e importante 
logo a partir da primeira sessão, como se verificou nos resultados por 
nós encontrados (11).
O efeito hipotensor em indivíduos normotensos é de menor magnitude 
em comparação com os efeitos registados nos indivíduos com 
diagnóstico clínico de HTA. Este efeito parece depender do nível de 
PA observado na condição de repouso antes da realização do exercício 
físico (7, 18). No entanto, os resultados encontrados no nosso estudo 
indicam que não houve diferenças estatisticamente significativas entre 
os dois grupos experimentais (normotensos e hipertensos), sugerindo 
um comportamento cardiovascular semelhante entre indivíduos com 
e sem diagnóstico de HTA. Este comportamento poderá dever-se 
ao facto de haver uma combinação de indivíduos hipertensos não 
diagnosticados no grupo de normotensos, assim como indivíduos 
hipertensos controlados apresentarem PA acima do limite estabelecido 
pelas Guidelines de 2013 da ESH/ESC para o tratamento da hipertensão 
arterial, na avaliação efetuada em repouso (1).
A HTA representa um grave problema de saúde nacional, não só 
pela elevada prevalência que apresenta (42,1%), como também pelo 
elevado número de hipertensos não diagnosticados ou não tratados 
de forma adequada (1, 3, 4). Deste modo, é de extrema importância 
a consciencialização das pessoas acerca dos riscos cardiovasculares 
associados à HTA, de modo a ser feito um diagnóstico precoce e 
aplicado um tratamento eficaz que permita o controlo desta patologia.
Não há evidências sobre o exato mecanismo que provoca a redução 
da PA associada ao exercício, mas sabemos que há contribuição de 
vários fatores para a ocorrência deste fenómeno. No entanto, tem sido 
mostrado que alterações na pressão sanguínea induzidas pelo exercício 
são baseadas em respostas anatómicas e/ou funcionais, como a redução 
da resistência vascular periférica e/ou débito cardíaco (4, 6, 9, 11, 20, 21). 
Contudo, os mecanismos fisiológicos responsáveis pela hipotensão 
pós-exercício não foram alvo de estudo na presente investigação. 
A principal limitação deste estudo está relacionada com a não 
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homogeneidade da amostra, havendo uma maior percentagem de 
indivíduos normotensos em relação aos hipertensos. A aceitabilidade, 
assim como a disponibilidade dos indivíduos na participação no 
estudo, influenciaram o desenvolvimento do mesmo, impossibilitando 
a avaliação do comportamento das variáveis cardiovasculares durante 
um maior período de tempo na recuperação. 
Em contrapartida, este estudo apresenta relativamente a outros 
semelhantes, alguns pontos positivos que contribuem para a validade 
do mesmo, destacando-se a distribuição equitativa do género dos 
indivíduos, a comparação entre indivíduos hipertensos e normotensos 
e a avaliação de quatro variáveis cardiovasculares (PAS, PAD, PAM e 
FC).
Contudo, recomenda-se que sejam efetuados mais estudos que envolvam 
apenas uma sessão de exercício, nomeadamente a caminhada, de modo 
a perceber a sua influência em algumas variáveis cardiovasculares, 
como a PA e a FC. Seria também pertinente o desenvolvimento de 
estudos mais abrangentes dentro desta temática, que envolvessem um 
programa de treino mais prolongado e com supervisão, de forma a 
garantir a execução de uma caminhada eficaz. Salientamos também 
a importância do desenvolvimento de mais estudos que avaliem dois 
grupos estratificados e homogéneos de indivíduos normotensos e 
hipertensos, incluindo o estudo de hipertensos controlados e da HTA 
primária e secundária, de forma a comparar a resposta cardiovascular 

entre ambos os grupos e avaliar o efeito da medicação. 
Atualmente, dada a elevada prevalência de HTA em Portugal, é 
necessário, a par do tratamento farmacológico, haver uma intervenção 
educativa esclarecedora, que vise consciencializar as pessoas de todos os 
riscos que a HTA acarreta para a saúde, tendo em vista a prevenção de 
complicações cardiovasculares. O exercício aeróbio é o modelo de treino 
que mais proporciona reduções na PA de repouso a longo prazo. Deste 
modo, programas de exercício físico aeróbio têm sido recomendados 
como medida não farmacológica, por promoverem efeito hipotensor e 
cardioprotetor (4, 17, 21). No entanto, não bastam medidas de orientação, 
devem haver estratégias que auxiliem o indivíduo na mudança dos 
hábitos de vida, de modo a contribuir para o controlo da doença. 
Em suma, considera-se que o desenvolvimento desta investigação 
poderá ter alguma relevância, quer para a prática clínica, quer para os 
próprios indivíduos (hipertensos ou normotensos). O nosso estudo 
comprovou que uma única sessão de caminhada proporcionou quedas 
pressóricas estatisticamente significativas, o que evidencia a eficácia do 
exercício aeróbio na redução da PA. Foi também possível estabelecer 
uma relação entre a HTA e os antecedentes cardiovasculares, fatores 
de risco cardiovasculares e IMC. Por último, e como foco principal 
deste estudo, salienta-se a influência que este poderá vir a ter na 
consciencialização da população para a HTA e para a importância da 
prática regular de exercício físico.
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Resumo 
Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma das causas de redução da qualidade de vida (QV), além de ser um fator 
de risco do Acidente Vascular Cerebral (AVC). Objetivo: Analisar a QV e a funcionalidade de indivíduos hipertensos após AVC 
internados. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, de corte transversal, natureza quantitativa e qualitativa, baseado na 
análise do questionário MINICHAL e da Escala de Rankin Modificada (ER) em 23 pacientes hipertensos com diagnóstico de AVC. 
Os dados foram analisados através do teste de normalidade Shapiro-Wilk, teste de t de Student e ANOVA. Resultados e Discussão: 
Houve predominância do sexo masculino e a idade média foi de 64,6 anos. O escore médio da ER foi 3,6 e, 73,9% apresentaram grau de 
deficiência moderadamente grave. A QV mostrou-se com uma média de 10,4 no domínio estado mental e 10,0 no domínio manifestações 
somáticas. Predominou-se uma regular QV e verificou-se que a HAS afeta a QV. Houve diferença significativa entre os escores estado 
mental e o grau de deficiência. Os entrevistados com leve deficiência apresentaram um valor de 5,7 no estado mental, enquanto os com 
deficiência moderadamente grave 12,3. Conclusão: Pode-se concluir que quanto menor a funcionalidade do indivíduo após o AVC pior é 
QV, com relação ao domínio estado mental.

Abstract
Introduction: High blood pressure (HBP) is a cause of reduced quality of life (QL), and is a risk factor for cerebrovascular accident 
(CVA). Objective: To assess QL and functionality of hypertensive hospitalized after stroke. Methodology: This was a descriptive, cross-
sectional, quantitative and qualitative, based on the analysis of the questionnaire MINICHAL and Modified Rankin Scale (ER) in 
23 hypertensive patients with a diagnosis of stroke. The data were analyzed using the test for normality Shapiro-Wilk test, Student’s t 
test and ANOVA. Results and Discussion: There were male and mean age of 64.6 years. The mean score of the ER was 3.6 and 73.9% 
had moderately severe degree of disability. QL showed up with an average of 10.4 in the field mental state and 10.0 in the field somatic 
manifestations. Predominated become a regular QL and found that hypertension affects QL. Significant difference between the scores 
mental status and degree of disability. Respondents with mild disabilities showed a value of 5.7 in mental status, while 12.3 with 
moderately severe disability. Conclusion: It was concluded that the lower the individual’s functionality after stroke is worse QL with 
respect to the domain mental state.

Introdução 
Com o aumento da longevidade e expectativa de vida, o número 
de casos de acidente vascular cerebral (AVC) vem aumentando 
consideravelmente nos últimos anos, sendo considerado pela 
Organização Mundial da Saúde a primeira causa de morte natural 
na população adulta no Brasil e a terceira no mundo1. Além de ser 
um dos principais motivos de incapacidade grave, sem restrição 
de sexo, idade, raça e nacionalidade2. Em sentido mais amplo, o 
acidente vascular cerebral é definido como o início abrupto ou 
em forma de crise de sintomas neurológicos focais ou globais, 
causados por isquemia ou hemorragia no cérebro ou a sua volta, 

em consequência de doenças dos vasos sanguíneos cerebrais3.
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição de caráter 
multifatorial determinada por níveis elevados e sustentados de 
pressão arterial (PA). Apesar de sua alta prevalência, há baixa taxa 
de controle, responsável pela grande mortalidade, destacando-se 
por Acidente Vascular Cerebral4. Diante de suas consequências, a 
HAS é considerada uma das causas de maior redução da qualidade 
de vida (QV) dos indivíduos5.
Segundo Guyatt; Feeny; Patrick (1993), a qualidade de vida 
consiste na soma de sensações que visam o bem-estar do 
indivíduo. Na hipertensão arterial, existem inúmeros fatores que 
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comprometem a qualidade de vida, por isso torna-se necessário a 
aplicação de um questionário a fim de reconhecer e quantificar as 
alterações existentes associadas ao episódio de AVC6.
Para a mensuração da QV em hipertensos, um dos instrumentos 
utilizados é o Mini-Questionário de Qualidade de Vida em 
Hipertensão Arterial (MINICHAL-BRASIL) que é formado 
por 17 questões em dois domínios: Estado Mental e Manifestações 
Somáticas7.
Para a avaliação funcional pós-AVC, destaca-se na literatura a 
Escala de Rankin (ER) para avaliar o grau de independência em 
tarefas específicas em pacientes na fase aguda de AVC8. A ER é 
composta por 07 graus, com valores de 0 a 06, sendo descritos por 
0 correspondendo a sem sintomas e 06 correspondendo a óbito. 
Apresenta boa aceitabilidade e compreensão pelos entrevistados9.

Materiais e método
Trata-se de um estudo descritivo, de corte transversal, de natureza 
quantitativa e qualitativa que objetivou analisar a qualidade de 
vida e a funcionalidade de indivíduos hipertensos após um 
Acidente Vascular Cerebral.
A pesquisa foi realizada após aprovação pelo Comitê de Ética 
e Pesquisa – CEP da Faculdade Estácio de Alagoas segundo 
a resolução N.º 196/96, do Conselho Nacional de Saúde do 
Ministério da Saúde (CNS/MS), e após autorização da Liga 
Alagoana Contra a Tuberculose (LACT) – Hospital Sanatório 
para a realização da pesquisa. 
Foram incluídos na pesquisa os pacientes hipertensos que 
sofreram AVC aptos a responder o questionário e com idade 
maior que 18 anos, que concordaram em assinar o TCLE (termo 
de consentimento livre esclarecido). A coleta de dados foi 
realizada no período de um mês, entre 25 de julho e 25 de agosto 
de 2012, na enfermaria do Hospital Sanatório após a triagem 
dos prontuários disponíveis. Foram selecionados os pacientes 
com o diagnóstico de AVC e hipertensão arterial, totalizando 
30 indivíduos. Foram excluídos 07 pacientes incapacitados de 
responder o questionário por apresentarem distúrbios como 
afasia de Broca, afasia de Wernicke, diminuição da acuidade 
auditiva e/ou confusão mental. Para a mensuração da Qualidade 
de Vida (QV), foi utilizado o Mini-Questionário de Qualidade 
de Vida em Hipertensão Arterial (MINICHAL-BRASIL) que 
é formado por 17 questões em dois domínios: Estado Mental 
e Manifestações Somáticas. Onde o primeiro compreende 
as questões 01 a 09 e tem pontuação máxima de 27 pontos e 
o segundo composto pelas questões 10 a 16, com pontuação 
máxima de 21 pontos. A questão 17 não pertence a nenhum 
domínio, é uma pergunta sobre o quanto a qualidade de vida é 
afetada pela hipertensão. As respostas estão distribuídas em uma 
escala de quatro opções de 0 a 03, onde 0 corresponde a “Não, 
absolutamente”, 01 a “Sim, pouco”, 02 a “Sim, bastante” e  03  
a “Sim, muito”. Quanto mais próximo a 0 estiver o resultado, 
melhor a qualidade de vida. Para a avaliação funcional pós-AVC 
foi aplicada a Escala de Rankin (ER), instrumento utilizado na 

fase aguda do AVC, composta por 07 graus, com valores de 0 a 06, 
onde 0 corresponde a “sem sintomas”, 01 “nenhuma deficiência”, 
02 “leve deficiência”, 03 “deficiência moderada”, 04 “deficiência 
moderadamente grave”, 05 “deficiência grave”  e 06 a “óbito”.  
O questionário foi aplicado em forma de entrevista por um 
pesquisador e a Escala de Rankin foi aplicada por outro 
pesquisador, de acordo com os sintomas observados e relatos 
do acompanhante. Foi verificada a Pressão Arterial antes e 
após aplicação dos instrumentos, utilizando sempre o mesmo 
esfignomanômetro de marca Premium®. Em seguida foram 
calculadas as médias da Pressão Arterial (sistólica+diastólica/2).
Os dados obtidos foram armazenados em forma de planilha 

Tabela 1 - Valores mínimos, máximos, média e desvio padrão das variáveis 
quantitativas.

Fonte: Dados da pesquisa.

Variável Mínimo Máximo Média Desvio padrão

Idade 41 91 64,6 10,9

Pressão arterial 
inicial 95 170 125,2 19,7

Pressão arterial 
final 100 175 130,4 19,3

RANKIN 2 4 3,6 0,7

Estado Mental 3 19 10,4 5,0
Manifestações
Somáticas 1 20 10,0 4,4

Tabela 2 – Distribuição das variáveis categóricas.

Fonte: Dados da pesquisa.

Variável Categoria n %

Sexo Masculino 15 65,2

Feminino 8 34,8

Tipo de AVC Isquêmico 19 82,6

Hemorrágico 4 17,4

RANKIN Leve deficiência 3 13

Deficiência moderada 3 13

Deficiência moderadamente grave 17 73,9

Hipertensão altera QV Não 4 17,4

Um pouco 5 21,7

Bastante 6 26,1

Muito 8 34,8

PA Final > PA Inicial Não 11 47,8

Sim 12 52,2
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no programa Excel® 2010. Para comparar o escore mental e as 
manifestações somáticas por grupo, inicialmente foi utilizado o 
teste de normalidade de Shapiro-Wilk, verificando-se que todas 
as variáveis apresentaram distribuição normal. Por isso, foram 
utilizados os testes t de Student para comparar a média de 2 
grupos e ANOVA quando se tratava de mais de 2 grupos. O nível 
de significância adotado para todos os teste foi de 5% (0,05).

Resultados
A amostra final do estudo foi composta de 23 pacientes, com 
idade média de 64,6 anos (± 10,9) com valores entre 41 e 91 
anos. Os escores de Estado Mental e Manifestações Somáticas 
mostraram-se com valores médios de 10,4 e 10 respectivamente. 
A média dos graus da escala de avaliação funcional foi de 3,61 
correspondendo a uma deficiência moderadamente grave. O valor 
médio da pressão arterial inicial foi 125,2 e da pressão arterial 
final foi 130,4 conforme mostrado na Tabela 1.
Diante das variáveis, em relação ao sexo, houve um predomínio 
do masculino com 65,2%. No estudo prevaleceu o AVC 
isquêmico em relação ao hemorrágico, com valores de 82,6% 
e 17,4%, respectivamente. Não foram encontrados os graus 
0, 01, 05 e 06 da Escala de Rankin, que correspondem a “sem 
sintomas”, “nenhuma deficiência significativa”, “deficiência grave” 
e “óbito”, respectivamente. O grau 02 (leve deficiência) e grau 03 
(deficiência moderada) apresentaram-se em 13%, já o grau 04 
(deficiência moderada grave) mostrou-se com valor de 73,9%. 
Na questão 17 do MINICHAL que indica a qualidade de vida 

Tabela 4 - Comparações entre idade, médias de escores do estado mental, manifestações 
somáticas e RANKIN por sexo.

Domínio Masculino Feminino Valor de p

Idade 64,73 64,38 0,942

Estado mental 10,87 9,38 0,512

Manifestações somáticas 9,73 10,5 0,703

RANKIN 3,47 3,88 0,116

Fonte: Dados da pesquisa.

Tabela 5 – Comparação entre o RANKIN e estado mental e manifestações somáticas.

RANKIN

Domínio
Leve 

deficiência

Deficiência 

moderada

Deficiência 

moderadamente grave

Valor de 

p

Estado mental 5,7 4,0 12,3 0,003

Manifestações somáticas 6,7 8,3 10,9 0,259

Fonte: Dados da pesquisa.

Tabela 3 – Tipo de AVC, RANKIN, Hipertensão altera QV e Pressão arterial final maior que inicial por sexo.

Masculino Feminino

Variável Categoria n % n %

Tipo de AVC Isquêmico 13 86,7% 6 75,0%

Hemorrágico 2 13,3% 2 25,0%

RANKIN Leve deficiência 3 20,0% 0 0,0%

Deficiência moderada 2 13,3% 1 12,5%

Deficiência moderadamente grave 10 66,7% 7 87,5%

Hipertensão altera QV Não 2 13,3% 2 25,0%

Um pouco 3 20,0% 2 25,0%

Bastante 4 26,7% 2 25,0%

Muito 6 40,0% 2 25,0%

PAfinal > PA inicial Não 7 46,7% 4 50,0%

Sim 8 53,3% 4 50,0%

Fonte: Dados da pesquisa.
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alterada pela hipertensão, 17,4% dos entrevistados afirmaram que 
a hipertensão arterial não afeta em nada na sua qualidade de vida, 
21,7% afirmaram afetar um pouco, 26,1% bastante e os outros 
34,8% afetar muito. Em 52,2% dos pacientes, houve aumento da 
PA final em relação a PA inicial (Tabela 2).
Na Tabela 3, o cruzamento entre o tipo de AVC, RANKIN, 
hipertensão altera QV e Pressão Arterial final>inicial por sexo, 
revelou que 86,7% (n=13) do sexo masculino apresentaram AVC 
isquêmico e 13,3% (n=4) AVC hemorrágico. Enquanto que no sexo 
feminino 75% (n=6) apresentaram AVC isquêmico e 25% (n=2) 
AVC hemorrágico. Em relação ao grau de RANKIN, 20% (n=3) 
do sexo masculino mostraram uma leve deficiência, 13,3% (n=2) 
deficiência moderada e 66,7% (n=10) deficiência moderadamente 
grave, já no sexo feminino, nenhum paciente apresentou um grau 
de leve deficiência, 12,5% (n=1) apresentaram uma deficiência 
moderada e 87,5% (n=7) deficiência moderadamente grave. No 
item referente ao quanto a hipertensão altera a QV, 13,3% dos 
pacientes do sexo masculino responderam não afetar, 20% afetar 
um pouco, 26,7% bastante e 40% muito.  No sexo feminino 
pôde-se observar 25% em cada um dos quatro escores. A média 
da Pressão Arterial final>inicial mostrou-se em 53,3% do sexo 
masculino e em 50% do sexo feminino.
Ao comparar idade, média dos domínios de MINICHAL e 
RANKIN por sexo encontrou-se que a idade média masculina 
foi de 64,73, o estado mental foi de 10,87, as manifestações 
somáticas foram de 9,73 e o Rankin de 3,47, enquanto que as 
médias femininas mostraram-se 64,38 para a idade, 9,38 para o 
estado mental, 10,5 para as manifestações somáticas e 3,88 para 
o Rankin. Conforme Tabela 4, não houve diferença significativa 
entre as médias com relação ao sexo (p>0,05).
Na comparação entre o Rankin e os domínios estado mental e 
manifestações somáticas obteve-se no Rankin 02 (leve deficiência) 
um valor de estado mental de 5,7, no grau 03 (deficiência 
moderada) um valor de 04 e no grau 4 do Rankin um valor de 
12,3, com valor de significância (p= 0,003). Entretanto os valores 
encontrados ao comparar Rankin com o domínio manifestações 
somáticas indicaram que não houve significância estatística, onde 
no grau 02 de Rankin (leve deficiência) foi de 6,7, no grau 03 
(deficiência moderada) foi de 8,3 e no grau 04 o valor foi de 10,9 
(Tabela 5).

Discussão
O perfil dos pacientes entrevistados caracteriza-se por 
predomínio do sexo masculino (65,2%), com média de 64,6 anos 
(± 10,9) e incidência de 82,6% de AVC do tipo isquêmico. Os 
resultados analisados referentes ao quesito idade indicaram que 
há correlação entre idade e AVC, ao que se percebe quanto maior 
a idade maior a incidência de AVC, corroborando com estudo 
de 2003 que afirma o aumento do risco em idosos, embora 
não seja exclusivo dessa idade, e de 2001 que fala do pico de 
incidência entre a 7ª e a 8ª décadas de vida10,11. Em relação ao 
predomínio do sexo masculino há concordância com estudos 

prévios que mostraram a porcentagem de homens maior que 
a de mulheres, Ferreira et al (2011) encontrou valor de 58%, 
Sousa (2011) valor de 66,7% e Motta et al (2008) 53,45%12,13,14. 
Diante da classificação do acidente vascular cerebral, há relatos 
na literatura da prevalência do tipo isquêmico em torno de 80% 
a 90% dos casos3,15,16, correlacionando com o presente estudo e 
com as pesquisas de Zétola et al (2001) em que 86% eram do tipo 
isquêmico e de Ferreira (2011) apenas 16,9% se apresentaram do 
tipo hemorrágico11,12.
Através da pesquisa, pode-se notar que houve um aumento da 
média da Pressão arterial final em relação à média da Pressão 
arterial inicial em 52,2% dos participantes, sendo mais prevalente 
no sexo masculino. Esse aumento pode ter ocorrido por um 
simples momento de nervosismo ou ansiedade apresentado pelo 
paciente diante da entrevista ou por uma percepção, através das 
perguntas, do quanto sua qualidade de vida está prejudicada.
Houve divergência nos resultados encontrados neste estudo 
quando comparados a outros descritos na literatura quanto 
à avaliação da funcionalidade dos pacientes após o Acidente 
Vascular Cerebral (AVC). No presente estudo o escore médio da 
escala de Rankin (ER) foi de 3,6 (±0,7), já no estudo de Abe 
(2010) foi de 1,0 (±1,4). Ainda em comparação a esse estudo 
de 2010 observou-se que os pacientes apresentaram 87,7% 
na soma dos seguintes graus de Rankin, 0 (sem sintomas), 01 
(nenhuma deficiência) e 02 (leve deficiência) e apresentaram 
ainda apenas 11,9% na soma dos graus 03 (deficiência moderada), 
04 (deficiência moderadamente grave) e 05 (deficiência grave), 
discordando com os resultados obtidos neste estudo, onde 73,9% 
dos pacientes apresentaram grau 04 (deficiência moderadamente 
grave), 13% grau 03 (deficiência moderada) e 13% grau 02 
(leve deficiência)17. Os graus 0,01,05 e 06 da escala de Rankin 
não foram encontrados nesta pesquisa podendo ser justificada a 
ausência dos graus 0 e 01 pela inclusão de pacientes na fase aguda 
de AVC (hospitalizados) e a ausência dos graus 5 e 6 por excluir os 
pacientes graves incapazes de responder o questionário.  Baseado 
no estudo de Polese et al (2008), observa-se também discordância 
na análise do grau de dependência, onde 81% dos pacientes 
acometidos por AVC foram classificados como independentes, 
13% dos mesmos como necessitados de supervisão ou assistência 
para desenvolver as atividades de vida diária e 6% dos pacientes 
como dependentes, enquanto que no presente estudo foi maior a 
porcentagem de pacientes dependentes, segundo a descrição da 
escala de Rankin modificada18. As diferenças encontradas nos 
resultados desta pesquisa com os de Abe (2010) e Polese et al 
(2008) podem ser justificadas por ambos serem compostos por 
pacientes com AVC crônico, não hospitalizados, que submetidos a 
tratamento por algum tempo podem melhorar sua funcionalidade 
e independência.
Nesta pesquisa a análise da qualidade de vida em hipertensos 
após AVC através do MINICHAL, mostrou uma média de 10,4 
no domínio estado mental e 10,0 no domínio manifestações 
somáticas, divergindo de estudos de 2011 e 2012, que avaliaram 
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a qualidade de vida em indivíduos apenas hipertensos, com 
valores de estado mental 6,64 e 7,86 e manifestações somáticas 
5,03 e 7,32, respectivamente19,20. Podendo afirmar que o presente 
estudo corrobora com o estudo de revisão literária de 2008 que 
se propôs identificar os instrumentos genéricos e específicos 
utilizados na avaliação da qualidade de vida e os seus resultados 
em sobreviventes de acidente vascular cerebral, observando que 
de modo geral, eles possuíam pior QV do que aqueles que não 
sofreram o evento21. Pôde-se ainda, verificar se a hipertensão afeta 
a qualidade de vida dos entrevistados, através da questão 17 do 
MINICHAL, resultando em apenas 17,4% não afetar.
Houve diferença entre os escores estado mental e o grau de 
deficiência do Rankin (p=0,003). Os entrevistados com o grau 
02 (leve deficiência) no Rankin apresentaram um valor de 5,7 
no estado mental, enquanto que os com grau 04 (deficiência 
moderadamente grave) apresentaram 12,3. Havendo também 
uma relação entre os escores de manifestações somáticas e Rankin, 
os indivíduos com grau 02 (leve deficiência) apresentaram um 
valor de 6,7 no domínio manifestações somáticas e os com grau 
04 (deficiência moderadamente grave) 10,9, entretanto não houve 

diferença significativa. 

Conclusão
Verificou-se que os entrevistados com grau 02 (leve deficiência) 
no Rankin apresentaram um valor de 5,7 no estado mental, 
enquanto que os com grau 04 (deficiência moderadamente 
grave) apresentaram 12,3, com nível de significância de 0,003.  
Lembrando que no Mini-questionário de Qualidade de Vida em 
Pressão Arterial (MINICHAL-BRASIL), quanto mais próximo 
de 0 estiver o resultado, melhor é a qualidade de vida. 
Diante desses resultados, pode-se afirmar que quanto menor 
a funcionalidade do indivíduo pior a sua qualidade de vida, no 
domínio estado mental.
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Resumo 
Introdução: As doenças cardiovasculares continuam a ser a principal causa de morte em Portugal, sendo a Hipertensão Arterial (HTA) 
considerada um dos mais importantes fatores de risco. Um estudo nacional (“PAP Study”) demonstrou que apenas 11,2% dos hipertensos 
medicados estão controlados. Assim, reconhecidas que são as dificuldades no controle da HTA, devem todas as medidas (farmacológicas e 
não farmacológicas) que demonstrem ter efeito no mesmo ser ponderadas e eventualmente inseridas no plano de seguimento destes doentes.
Objetivos: Sendo a suplementação potássica uma das medidas que vários estudos demonstraram ter efeito na HTA, esta Revisão Baseada 
na Evidência (RBE) tem por objetivo encontrar evidência sobre os efeitos da suplementação de potássio na pressão arterial de pacientes 
com hipertensão primária.
Fontes de dados: Bases de dados Medline e de Medicina Baseada na Evidência.
Metodologia: Pesquisa de Normas de Orientação Clínica (NOC), meta-análises, revisões sistemáticas, Ensaios Clínicos Aleatorizados 
(ECA), publicados entre janeiro de 2003 e março de 2013, utilizando o termo MeSH “Potassium, Suplementation and Hypertension”. 
Foi aplicada a escala SORT da American Family Physician como método de classificação da evidência.
Resultados: Foram selecionados sete artigos, dos quais fazem parte quatro NOC’s, duas meta-análises e um ECA. Três NOC’s referem 
que uma dieta rica em potássio pode favorecer o desenvolvimento de HTA e uma delas não enuncia nenhum efeito significativo. Uma 
meta-análise não demonstrou uma diminuição significativa da pressão arterial com a suplementação de potássio. Outra meta-análise 
concluiu que o aumento da ingestão de potássio pode contribuir substancialmente para a prevenção da HTA. O ECA selecionado concluiu 
pela ausência de significância estatística entre a suplementação potássica (64 mmol por dia) e o placebo.
Conclusão: Não há evidência de que a suplementação de potássio tenha efeitos sustentados no controle da HTA.

Abstract
Introduction: Cardiovascular diseases remain the leading cause of death in Portugal, with HTA considered one of the most important 
risk factors. A national study (“PAP Study”) showed that only 11.2% of treated hypertensives are controlled. So, once recognized the 
difficulties in controlling hypertension, all measures (pharmacological and nonpharmacological) that demonstrate the same effect should 
be considered and eventually entered the follow-up of these patients plan.
Objectives: Show the evidence on the effects of potassium supplementation on blood pressure in patients with primary hypertension.
Data sources: Medline and Evidence Based Medicine.
Methodology: Survey of clinical practice guideline, meta-analyzes, systematic reviews, randomized clinical trials (RCTs) published 
between January 2003 to March 2013, using the MeSH term: “Potassium, suplementation and Hypertension.” Strength of 
Recommendation Taxonomy scale (SORT), of the American Family Physician, was used to classify evidence.
Results: Seven articles were selected: four guidelines, two meta-analyzes and one randomized clinical trial. Three guidelines reported 
that a diet rich in potassium can be favorable to HTA. One guideline does not mention any significant effect. One meta-analysis did not 
demonstrate a significant decrease in blood pressure with potassium supplementation. Another meta-analysis concluded that increasing 
potassium intake can make a substantial contribution to the prevention of hypertension. The RCTs concluded that supplementation with 
potassium carbonate (64mmol per day) revealed no statistically significant changes in blood pressure compared to placebo.
Conclusion: There is no evidence that potassium supplementation has sustained control of hypertension effects (SOR C). However, more 
controlled studies, high-quality patient-oriented, are needed since the existing data are scarce on this topic.

Introdução 
As doenças cardiovasculares continuam a ser a principal causa de 
morte em Portugal, representando 32% do total dos óbitos. (1) 
De entre os seus fatores de risco, a HTA assume um papel de 
destaque, sendo considerada um dos fatores de risco cardiovascular 

mais importantes. Segundo um estudo nacional, “PAP Study” (2), 
coordenado pelo Professor Espiga de Macedo, em colaboração 
com a Sociedade Portuguesa de HTA, a prevalência global desta 
doença em Portugal era de 42%. O estudo demonstrou igualmente 
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Keywords: 
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que apenas 11,2% dos hipertensos estavam controlados. É, pois, 
fundamental considerar todas as medidas terapêuticas disponíveis 
e a sua adequação em termos de custo-efetividade.
As primeiras referências à possível associação entre a ingestão 
de potássio e a pressão arterial datam dos finais do Século XX, 
altura em que foi sugerido que, em humanos, os suplementos de 
potássio na dieta diminuíam a pressão arterial. (1) Já na década de 
70 surgem alguns trabalhos experimentais em ratos hipertensos, 
demonstrando uma diminuição da pressão arterial com a ingestão 
de potássio. (1) Em 1997 é publicada uma meta-análise (3), que 
demonstrou uma diminuição da pressão arterial em hipertensos 
mediante a suplementação de potássio na dieta, com maiores taxas 
de resposta nos doentes de raça negra, assim como quanto maior 
fosse a ingestão de sódio por parte desses doentes. 
Neste sentido, a suplementação potássica pode ser realizada com 
recurso a várias opções, desde a ingestão de alimentos ricos em 
potássio (feijão, ervilha, banana, melão, cenoura, entre outros) 
aos substitutos do sal (NaCl), contendo Cloreto de Potássio, ou 
aos suplementos medicamentosos à base de potássio (cloreto de 
potássio, bicarbonato de potássio, entre outros). (1)
Sendo a suplementação potássica uma das medidas que vários 
estudos demonstraram ter efeito na HTA, esta RBE tem por 
objetivo determinar a evidência sobre os efeitos da suplementação 
de potássio na pressão arterial de pacientes hipertensos, com vista 
a possibilitar um melhor controlo e seguimento dos mesmos e, 
assim, reduzir as complicações associadas à doença.

Metodologia
Efetuou-se uma pesquisa bibliográfica a 28 de março de 2013, 
de artigos publicados entre janeiro de 2003 e março de 2013 nas 
seguintes bases de dados: Pubmed, Cochrane, DARE, Guidelines 
Finder, National Guidelines Clearinghouse, CMA Infobase, Uptodate. 
Foi realizada uma pesquisa suplementar na European Society of 

Critérios de Inclusão Critérios de Exclusão
- Artigos publicados e indexados nos referidos

bancos de dados nos últimos 10 anos para

Revisões/ Guidelines e 5 anos para a pesquisa de

artigos originais;

- Artigos publicados em Inglês, Português,

Espanhol e Francês;

- Estudos realizados em humanos adultos;

- Nos artigos originais foram incluídos apenas

estudos randomizados.

- Cartas para o editor;

- Estudos realizados com crianças,

adolescentes e grávidas;

- Estudos realizados há mais de 10 anos.

Tabela 1 – Critérios de inclusão e exclusão do estudo

Hypertension (Guidelines) e na European Society of Cardiology 
(Guidelines), bem como referências bibliográficas dos artigos 
selecionados. Foram pesquisadas NOC’s, meta-análises, revisões 
sistemáticas e ensaios clínicos. Todas as pesquisas tiveram por base 
o termo MeSH “Potassium”, “Suplementation” and “Hypertension”.
Como estratégia para refinar a pesquisa procedeu-se à seleção dos 
artigos, aplicando os critérios de inclusão e exclusão descritos na 
Tabela 1.
A seleção final foi realizada atendendo à qualidade dos aspectos 
metodológicos, mediante a aplicação da escala Strength of 
Recommendation Taxonomy (SORT) (4) da American Family 
Physician. Segundo esta taxonomia, a qualidade do estudo está 
subdividida em três Níveis de Evidência (Nível de Evidência 1: 
estudos de boa qualidade, evidência orientada para o doente; Nível 
de Evidência 2: estudos de qualidade limitada, evidência orientada 
para o doente; Nível de Evidência 3: outra evidência) e em três 
graus de Força de Recomendação (Força de Recomendação 
A: consistente, evidência orientada para o doente; Força de 
Recomendação B: inconsistente ou qualidade limitada, evidência 
orientada para o doente; Força de Recomendação C: consensos, 
evidência orientada para a doença).

Resultados
Foram encontrados 188 estudos, dos quais foram selecionados 7 
artigos: quatro NOC’s, 2 meta-análises e 1 ECA. Os restantes 
artigos foram excluídos por não cumprirem os critérios de inclusão, 
por serem repetidos, ou por divergirem do objetivo do trabalho.
Na base de dados National Guidelines Clearinghouse foram obtidas 
14 guidelines, sendo que após a aplicação dos critérios de inclusão/ 
exclusão, não houve nenhuma seleção. 
Após a introdução dos descritores na base de dados Canadian 
Medical Association Practice Guidelines Infobase, não foi obtido 
nenhum resultado.
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Na base de dados Guidelines Finder foram obtidas 102 guidelines, 
das quais 4 foram selecionadas (Tabela 2).
Após a introdução dos descritores na base de dados Pubmed 
foram obtidas 21 revisões sistemáticas. Mediante a aplicação dos 
critérios de inclusão/ exclusão foi selecionado 1 artigo. Na base 
de dados Cochrane Library foram encontrados e selecionados 2 
artigos, ambos coincidentes com a pesquisa prévia na Pubmed.
Após a introdução dos descritores na base de dados DARE foram 
obtidos 6 artigos. Posteriormente aplicaram-se os critérios de 
inclusão/ exclusão tendo sido selecionados 3 artigos, dos quais 2 
eram coincidentes com a pesquisa prévia na Pubmed, pelo que foi 
selecionado apenas 1.
Mediante a pesquisa na base de dados Clinical Evidence, obtiveram-
se 13 artigos, mas nenhum deles foi selecionado (Tabela 3).
A pesquisa realizada na base de dados Pubmed, utilizando a opção 
“Clinical Queries”, e posteriormente o filtro “Search by Clinical 
Study Category”, com limitação da pesquisa a 5 anos, permitiu a 
obtenção de 30 artigos. Após a aplicação dos critérios de inclusão 
e exclusão foi selecionado um artigo original (Tabela 4).

Discussão
No que concerne às NOC’s, estas não são concordantes quanto 
aos efeitos dos suplementos de potássio na HTA. De acordo com 
a British Hipertension Society Guidelines (8), não existe evidência 
que suporte a utilização de suplementação oral de potássio na 
redução da pressão arterial, isoladamente ou em associação com 
outros iões. Segundo a National Clinical Guideline Center (5), a 
suplementação potássica não foi associada a nenhum efeito na 
PAS ou PAD.
Já as European Society of Cardiology e European Society of 
Hipertension (7) referem que a dieta DASH poderá ter benefícios 
na diminuição da pressão arterial. Este facto também é suportado 
pela Michigan Health System (6) que refere que uma dieta rica em 
potássio pode proteger contra o desenvolvimento de HTA.
A meta-análise realizada por Dickinson HO.(9) incluiu 5 estudos 
englobando uma amostra total de 425 hipertensos adultos, 
com um tempo de seguimento entre as 8 e as 16 semanas. Dos 
estudos incluídos, 3 (Chalmers 1986, Obel 1989 e Siani 1987) 
demonstraram diferenças estatisticamente significativas na 

NOC Ano Conclusões

“Hypertension - The Clinical 

Management of primary hypertension in 

adults” - National Clinical Guideline 

Centre (NCGC)(5)

2011 - Suplementação potássica não associada a nenhum efeito 

significativo na PAS (-3,5 mmHg, [IC:95% (-7,9 a 0,9)]) ou PAD (-

0,7mmHg, [CI:95% -4,9 a 3,6]);

- Combinações de potássio, magnésio e cálcio não mostram 

evidência na redução da PA.

“Essential Hypertension”– University of 

Michigan Health System - Hypertension 

Guideline (6)

2009 - Dieta rica em potássio pode proteger contra o desenvolvimento da 

HTA;

- Hipocaliemia pode exacerbar a HTA e induzir arritmia ventricular.

Guidelines for the management of arterial 

hypertension - European Society of 

cardiology and Europena Society of 

Hypertension (7)

2007 -Aumento da ingestão de potássio e cuidados alimentares baseados 

na dieta DASH têm vindo a demonstrar benefícios na diminuição 

da PA.

Guidelines for management of 

hypertension - British Hypertension 

Society Guidelines (8)

2004 - Mecanismo segundo o qual o consumo de frutos e vegetais parece 

diminuir a PA é incerto, parecendo dever-se ao teor de potássio 

destes alimentos;

- Não existe evidência que suporte o uso de suplementação oral de 

potássio na redução da PA, isoladamente ou em associação com 

outros iões (Cálcio, Magnésio).
PAS: Pressão Arterial Sistólica; PAD: Pressão Arterial Diastólica; PA: Pressão Arterial

Tabela 2- NOC’s incluídas na RBE
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Estudo/

Tipo

Nº de 

estudos 

incluídos

População 

estudada

Idade 

(anos)

Follow-up 

(semanas)

Resultados NE

Dickinson HO.

(2009)/ Meta-

análise (9)

5 Hipertensos* > 18 anos 8 a 16 Não demonstrada 

diminuição significativa da 

PA com a suplementação 

potássica.

3

Geleijnse JM.

(2003)/ Meta-

análise (10)

30 TAS

143±21

TAD

89 ± 14

Adultos

45±12

6

(2-114)

Aumento da ingestão de 

potássio pode contribuir 

substancialmente para a 

prevenção da HTA, 

especialmente em 

populações onde a PA já é 

elevada.

3

Tabela 3- Meta-análises incluídas na RBE

NE: Nível de Evidência
* Hipertensão definida como TAS ≥140 e TAD ≥ 85 mmHg. Não medicados até à data do estudo. Excluída hipertensão de causa secundária.

Estudo Tipo Nº 

amostra

População

estudada

Idade 

(anos) e 

média

Follow-up 

(semanas)

Resultados NE

Feng J. et al

2010

(11)

ECA

duplo 

cego

42 Hipertensos 

não tratados 

previamente

18-75

(51)

12 Sem alteração 

significativa da PA 

em consultório ou 

ambulatório 

comparando com 

placebo

3

Tabela 4- ECA incluído na RBE

PA: Pressão Arterial

redução da pressão arterial sistólica e diastólica, ao contrário 
dos estudos realizados por Overlack 1981 e Svetkey 1987. No 
entanto, quando observados apenas os estudos de Siani e Svetkey, 
os únicos estudos considerados de elevada qualidade por terem 
sido corretamente randomizados e a triplo-cego, observa-se 
que não existem diferenças estatisticamente significativas na 

pressão arterial. Quando analisada a amostra total dos 5 estudos 
conclui-se, portanto, que não existem diferenças estatisticamente 
significativas (Tabelas 5 e 6).
A meta-análise realizada por Geleijnse JM. em 2003 (10), 
na Holanda, incluiu 30 estudos que compararam o efeito da 
suplementação potássica em hipertensos e normotensos (11 estudos 
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Tabela 5- Comparação dos efeitos da suplementação potássica e o placebo na pressão arterial sistólica

Tabela 6- Comparação dos efeitos da suplementação potássica e o placebo na pressão arterial diastólica
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Tabela 7- Comparação dos efeitos da suplementação potássica e o placebo na pressão arterial 
sistólica e diastólica ajustada para idade, género, pressão arterial inicial, e peso.

Variável Placebo Cloreto de 

Potássio

Bicarbonato 

de Potássio

P

Medição da 

TAS no 

consultório

145 ± 15 142 ± 11 144 ±13 0.344

Medição da 

TAD no 

consultório

91 ± 9 90± 9 90 ±9 0,261

Medição da 

TAS em 

ambulatório 

(24h)

142± 10 139± 9 142 ±11 0,043

Medição da 

TAD em 

ambulatório 

(24h)

88± 9 87±8 89 ± 9 0,162

Tabela 8- Comparação dos efeitos da suplementação potássica e o placebo na pressão arterial 
sistólica e diastólica no consultório e em ambulatório.
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realizados numa população normotensa e 19 em hipertensos). 
Os participantes eram adultos com idades compreendidas entre 
os 33 e os 57 anos, com pressão arterial sistólica entre 143 ±21 
e pressão arterial diastólica de 89 ± 14 mmHg, com um tempo 
médio de follow-up de 6 semanas, (entre 2 a 114 semanas). A 
ingestão média de potássio era de 44 mmol/dia. Todos os estudos 
foram controlados com placebo. Nos estudos realizados em 
hipertensos incluídos na meta-análise verificou-se uma redução 
estatisticamente significativa. O mesmo não ocorreu nos estudos 
realizados em normotensos (Tabela 7).
A ambas as meta-análises foi atribuído um nível de evidência 
3, principalmente pelo facto dos outcomes terem evidência 
demonstrada para a doença (avaliação de valores tensionais) e 
não para a melhoria da morbi-mortalidade e qualidade de vida 
do doente.
O Ensaio Clínico realizado por Freng J. et al em 2010 (11), no 
Reino Unido, correspondeu a um estudo randomizado com dupla 
ocultação, que incluiu uma amostra de 42 adultos hipertensos não 
tratados previamente, com idades compreendidas entre os 18-75 
anos e um tempo de follow-up de 12 semanas. Este estudo incluiu 
2 grupos principais, o grupo controlo que ingeria diariamente 10 
cápsulas de placebo, e o grupo de intervenção, dividido em dois, 

sendo que uma destas partes ingeria 10 cápsulas de bicarbonato 
potássico (6,4mmol/cápsula), e a outra parte 10 cápsulas diárias 
de Cloreto Potássico (6,4mmol/cápsula). 
Neste estudo não se verificaram alterações estatisticamente 
significativas na pressão arterial com a terapêutica de potássio, 
excetuando a pressão arterial sistólica de 24h, que evidenciou um 
ligeiro decréscimo com a ingestão de cloreto de potássio, (Tabela 
8). Esta diminuição pode dever-se ao facto destas medições serem 
realizadas em ambulatório.

Conclusão
Esta revisão não é conclusiva sobre os efeitos da suplementação 
potássica na HTA. Não há evidência de que a suplementação de 
potássio tenha efeitos sustentados no controlo da HTA (Força de 
Recomendação C).
Mais estudos que envolvam um maior número de doentes, 
com um tempo de follow-up mais longo são necessários para 
determinar se a suplementação potássica pode efetivamente ter 
efeitos significativos na pressão arterial. São também necessários 
estudos com evidência orientada para o doente, que relacionem 
o uso de suplementação potássica com a morbi-mortalidade, 
sintomatologia ou qualidade de vida do doente.

Bibliografia
1) NAZARÉ José.; BRAZ NOGUEIRA J. – Hipertensão arterial: 
Noções Práticas de Clínica e Terapêutica – Sociedade Portuguesa de 
Hipertensão 2012.
2) ESPIGA de MACEDO, Mário.;  et al – Prevalência, Conhecimento, 
Tratamento e Controlo da Hipertensão em Portugal. Estudo PAP. 
Revista Portuguesa de Cardiologia 2007; 26 (1): 21-39.
3) WHELTON PK., HE J., CUTLER JÁ., BRANCATI FL, APPEL 
LJ., FOLLMAN D., KLAG MJ.: Effects of oral potassium on blood 
pressure. Meta-analysis of randomized controlled clinical trials. JAMA 
277: 1624-1632, 1997.
4) Mark H. Ebell; Jay Siwek, M.D. et all – Strength of Recommendation 
Taxonomy (SORT): A Patient- Centered Approach to Grading 
Evidence in the Medical Literature- American Family Physician, Fev. 
2004; Volume 69, Numero 3, página 548-556.
5) “Hypertension - The Clinical Management of primary hypertension in 
adults” - National Clinical Guideline Centre (NCGC)- 2011
6) “Essential Hypertension”– University of Michigan Health System - 
Hypertension Guideline- 2009
7) Guidelines for the management of arterial hypertension - European 
Society of cardiology and Europena Society of Hypertension- 2007
8) Guidelines for management of hypertension -  British Hypertension 
Society Guidelines- 2004
9) DICKINSON HO. - Potassium supplementation for the management 
of primary hypertension in adults 2009. The Cochrane Library.

10) GELEIJNSE JM. - Blood pressure response to changes in sodium 
and potassium intake: a metaregression analysis of randomised trials 
2003. Meta-análise. Journal of Human Hypertension.
11) FENG J. - Effects of potassium chloride and potassium bicarbonate 
on endothelial function, cardiovascular risk factors, and bone turnover in 
mild hypertensives 2009. American Heart Association
12) Norma de Orientação Clínica Nº 020/2011- Hipertensão Arterial: 
definição e classificação. 19/03/2013
13) APPEL Lawrence: Lifestyle Modification as a Means to Prevent 
and Treat High Blood Pressure. J Am Soc Nephrol 14: S99-S102, 2003.
14) ROSSONI Luciana Venturini: Papel dos inibidores da Na+K+-
ATPase na génese e manutenção da hipertensão arterial- Instituto de 
ciências biomédicas, USP.
15) HADDY Francis J., VANHOUTTE, Paul M., FELETOU Michel: 
Role of potassium in regulating blood flow and blood pressure. Am J 
Physiol Regul Integr Comp Physiol 290: R546-R552, 2006; doi:10.1152/
ajpregu.00491.2005.
16) MANGER W., e colaboradores: Protector efects of dietary potassium 
chloride on hemodynamics of Dahl salt-sensitive rats in response to 
chronic administration of sodium chloride. J Hypertens 1: 2305-2313, 
2003.
17) CAMPOS MAGALHÃES M. E., et al: Tratamento não 
medicamentoso da hipertensão arterial: vale a pena insistir? – Artigo de 
Revisão – Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

ArtigoRevisão.indd   31 6/2/2015   9:00:21 PM



MAIO/JUNHO 201532

9º CONGRESSO PORTUGUÊS DE HIPERTENSÃO E RISCO CARDIOVASCULAR GLOBAL
9TH INTERNATIONAL MEETING ON HYPERTENSION AND GLOBAL CARDIOVASCULAR RISK

COMUNICAÇÕES ORAIS

ID RESUMO : 113
IMPORTÂNCIA DOS MARCADORES BIOLÓGICOS NA 
HIPERTENSÃO ARTERIAL

Tema: Risco Cardiovascular
1ºAutor Nome: Ana Célia Bettencourt Sousa
1ºAutor Email: anacelia.bett@gmail.com
1ºAutor Instituição: Unidade de Investigação do Hospital Central do 
Funchal
Restantes Autores: M.I. Mendonça, A. Pereira, S. Gouveia, E. Serrão, 
J.C.Fernandes, S. Karamanou, I. Ornelas, M. Rodrigues, R. Palma dos 
Reis

Resumo: A Hipertensão Arterial (HTA) é um factor de risco de doença 
cardiovascular com prevalência de cerca de 40% da população adulta portuguesa. 
A disfunção endotelial ocorre em várias doenças cardiovasculares entre elas 
a HTA. Vários marcadores biológicos como os marcadores inflamatórios e 
hemorreológicos têm sido descritos e relacionados com a HTA. Fenómenos 
estes, altamente complexos e ainda não muito compreendidos. 
Objetivo: Com o presente trabalho pretendemos avaliar se marcadores 
biológicos nomeadamente Leucocitos, PCRas, Hematócrito e Fibrinógenio 
se relacionam com a HTA. 
Material e Métodos: Fizemos um estudo de casos e controlos com 1063 
indivíduos e constituídos dois grupos consoante tinham ou não HTA. O 
grupo dos casos, incluía 487 indivíduos com HTA (idade média 51,8 ± 7,6 
sendo 48,7% do sexo masculino) e o dos controlos 576 indivíduos (sem 
hipertensão arterial) (idade média 51,1 ± 7,4 e 46,5 % do sexo masculino). 
Procuramos que ambos os grupos fossem semelhantes em termos de sexo e 
idade. Avaliámos em ambos os grupos as médias dos marcadores biológicos 
nomeadamente Leucocitos, PCRas, Hematócrito e Fibrinógenio. Análise 
Estatística: Variáveis contínuas apresentadas pela média ± DP, sendo usado 
o teste t de Student para amostras independentes. Utilizámos o software 
estatístico SPSS, versão 19.0, limiar de significância p<0,05. 
Resultados: Houve em ambos os grupos diferenças significativas em relação 
às médias dos Leucocitos (p<0,0001), PCR(as) (p<0,0001) e fibrinógenio 
(p<0,0001), que foram sempre mais elevadas nos hipertensos do que nos 
controlos. Não obtivemos, no entanto, significância estatística em relação à 
média do Hematócrito no grupo dos casos e dos controlos.
Conclusões: O presente trabalho destaca que a PCR(as), Leucocitos e 
Fibrinógenio relacionam-se com a HTA. Os marcadores inflamatórios e 
hemorreológicos, poderão no futuro permitir estratificar o risco de HTA 
assim como do risco cardiovascular em doentes hipertensos.

ID RESUMO: 115
TENSÃO ARTERIAL DIASTÓLICA E SÍNDROME 
CORONÁRIA AGUDA- UM NOVO PREDITOR DE 
MORTALIDADE?

Tema: Coração & Vasos
1ºAutor Nome: Raquel Ferreira
1ºAutor Email: ana_rakel_ferreira@hotmail.com
1ºAutor Instituição: Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar do 
Baixo Vouga- Aveiro
Restantes Autores: Joana Neves, José Luís Martins, Jorge Henriques, 
Anabela Gonzaga, Mesquita Bastos, José António Santos

Introdução: O valor preditor da tensão arterial sistólica à admissão (TAS) nos 

doentes internados por síndrome coronária aguda (SCA) é bem reconhecido e 
já faz parte de scores de predição de mortalidade nesta população. O valor da 
tensão arterial diastólica à admissão (TAD) não está ainda bem definido. O 
objetivo deste estudo é avaliar o papel da TAD nesta população. 
Métodos: Estudo retrospetivo observacional de 508 doentes internados 
na unidade de cuidados intensivos coronários por SCA durante 3 anos 
consecutivos. O follow up decorreu até 31 de outubro de 2014 ou até 
à ocorrência de um novo evento (novo SCA, AVC, internamento por 
insuficiência cardíaca descompensada, internamento por evento arrítmico ou 
morte). O endpoint primário foi definido como mortalidade intra-hospitalar 
e durante o follow up. 
Resultados: O estudo incluiu 508 doentes, 72,3% do sexo masculino, com 
idade média de 66 ± 13 anos. Durante o follow up médio de 30 ± 18 meses 
foram registados 138 eventos e 43 mortes. A análise multivariada de Cox 
ajustada às potenciais variáveis de confusão (sexo, diabetes, hipertensão, 
dislipidemia, obesidade, tabagismo, TAS, TAD e frequência cardíaca à 
admissão) demonstrou que o único fator preditor de mortalidade foi a TAD 
(com Hazard Ratio de 0,972 com intervalo de confiança de 95%: 0,946-0,999 
e p=0,039). A TAS e a pressão de pulso (definida como a diferença entre a 
TAS e a TAD à admissão) não apresentaram significância como preditores 
de mortalidade. A análise das curvas de sobrevivência de Kaplan- Meier 
evidenciou, também, uma associação entre classes de TAD mais baixa (<70 
mmHg) e mortalidade (log Rank de 10,77 com p <0,005). 
Conclusão: A TAD demonstrou ser um importante fator preditor de 
mortalidade nos doentes internados por SCA. Valores de TAD <70 mmHg 
estiveram associados a aumento da mortalidade, o que poderá estar relacionado 
com o fato da perfusão coronária se fazer durante a diástole.
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Introdução: É conhecido o impacto dos factores de risco vascular e da 
disfunção orgânica que dos mesmos decorre na sobrevivência expectável das 
populações. Os territórios vasculares cerebral e cardíaco constituem estruturas 
de significado prognóstico major quando considerada a doença vascular 
sistémica. Neste contexto, a identificação de indicadores prognósticos pode 
constituir a base da construção de instrumentos de decisão. 
Objectivos: Identificação de factores prognósticos de sobrevivência na coorte 
de doentes com evento vascular cerebral isquémico (EVCI) major submetidos 
a trombólise endovenosa (EV). 
Material e Métodos: Amostra consecutiva de 219 doentes submetidos a 
trombólise EV no contexto de EVCI. Incluídos os doentes admitidos entre 
01|Janeiro|2010 e 31|Dezembro|2013. Aplicados os critérios de exclusão 
sendo identificada uma amostra de 182 doentes. Utilizado o método de 
Kaplan-Meier na análise dos tempos de sobrevivência global (SG) após o 
EVCI. Análise multivariada efectuada com recurso à regressão de Cox. 
Resultados: Incluídos 182 doentes, sendo a maioria do género feminino 
(51.1%, n=93) e a mediana de idade 72.0 anos (IC 95%, 68.4-71.5 anos). A 
SG pós-EVCI submetido a trombólise foi, aos 5 anos, de 65.5%. Constituíram 
factores de mau prognóstico (impacto negativo na SG): idade ≥ 65 anos (SG 
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aos 24 meses, 78.2% vs 88.2%, p=0.016), insuficiência cardíaca congestiva (SG 
aos 24 meses, 69.9% vs 85.9%, p=0.005) e fracção de ejecção ventricular < 
50% (SG aos 24 meses, 58.7% vs 86.8%, p<0.001). Na análise multivariada 
manteve impacto negativo a presença de fracção de ejecção ventricular < 
50% (p=0.008, HR 0.103, IC 95% 0.019-0.559). A existência de cardiopatia 
isquémica passou a demonstrar impacto prognóstico negativo (p=0.037, HR 
0.193, IC 95% 0.041-0.907). 
Conclusão: A lesão estrutural cardíaca (etiologia isquémica) e|ou o 
compromisso funcional cardiocirculatório (fracção de ejecção diminuída) 
assumem um impacto prognóstico significativo (diminuição da SG).
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Introduction: Hypertension and sleep related breathing disorders (SRBD) 
are both prevalent conditions which share some important risk factors. A 
close relationship between hypertension and SRBD has been recognized. 
However, there is a lack of knowledge related to the specific mechanisms 
involved in this relationship. 
Objective: The purpose of this study is to evaluate the prevalence of 
hypertension in patients of a sleep unit at a Private Outpatient Clinic and 
investigate mechanisms involved on this co-morbid condition. Preliminary 
data is presented. 
Methods: 53 consecutive patients with Obstructive Sleep Apnea (OSA) 
diagnosed by either polysomnography (level I and II) or cardiorespiratory 
(level III) sleep study were included. Hypertension was assumed for Systolic 
Blood Pressure above 140 mm Hg and/or Diastolic Blood Pressure above 
90 mmHg. Correlations between Autonomic Arousal Index (Ai)and sleep 
parameters were tested in a subsample of 23 patients. SPSS version 17.0 was 
used for statistics. 
Results: the sample with 32 males and 21 females was, in average, 57,7 ± 15,6 
years old and had a BMI of 25,19±10,8 Kg/m2. 66% of the global sample 
(78,1% of the men and 47,6% of the women) had hypertensive values of blood 
pressure. There was a trend to a negative correlation between Ai and BMI in 
women (ρ=-0,65; p=0,06) but not in men (ρ=-0,14; p=0,6). 
Conclusion: As previously founded in several studies, the results from our 
sample support that hypertension is a common feature of OSA patients. The 
higher prevalence of this secondary form of hypertension in men compared 
with women may reflect the physiopathology of hypertension by itself but 
could also indicate the potentiation of this two conditions with a male 
predominance. The distinct correlations between Ai and BMI among genders, 
allows to especulate that autonomic dysfunction could play a gender specific 
role in SRBD related hypertension, which should be further assessed.
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Introdução: Novos estudos questionam o valor preditivo de fatores de risco 
tradicionais, para uma classe de doentes vulneráveis, com aterosclerose sub-
clinica, cujo risco cardiovascular (CV) prévio é classificado como normal 
ou borderline. Têm sido sugeridos novos marcadores de doença CV, 
reclassificando esses indivíduos de risco baixo ou intermédio,para risco alto. 
Objetivos: Determinar a prevalência de indivíduos com SCORE prévio baixo 
ou intermédio,numa população de utentes que tenha sofrido evento agudo 
CV (Enfarte Agudo do Miocárdio ou Acidente Vascular Cerebral). 
Metodologia: Foi um estudo observacional, transversal e analítico, feito numa 
população de duas USF´s em utentes que tiveram evento CV agudo. Incluíram-
se utentes com os códigos K90 (TROMBOSE/ACIDENTE VASCULAR 
CEREBRAL) e K75(ENFARTE AGUDO DO MIOCÁRDIO) da ICPC-
2, até Outubro de 2014. Foram recolhidos os dados: presença de evento 
cardiovascular prévio, sexo, idade, valor de tensão arterial e de colesterol total, 
presença de fatores de risco CV: hipertensão arterial; dislipidemia; tabagismo 
ativo; e diabetes mellitus tipo 2 através do recurso ao Sistema de Apoio ao 
Médico (SAM®) e Plataforma de Dados da Saúde (PDS). Foi calculado 
risco CV usando a fórmula matemática publicada no projeto SCORE sendo 
classificado em baixo (<1%), intermédio (entre 1-5%) ou alto (>5%). Doentes 
com doença aterosclerótica previamente estabelecida foram considerados 
automaticamente de risco muito alto (>10%). Para o registo e análise de dados 
foi utilizado o programa Microsoft EXCEL®. 
Resultados: O estudo incluiu 276 utentes. A média de idades na altura do 
evento foi 64 anos.93% dos utentes tinha >45 anos. 49% dos utentes tinha 
doença CV já estabelecida, sendo classificada como risco CV muito alto 
(>10%). Na restante amostra (51%), foi observado risco CV baixo/intermédio 
em 60% dos doentes (24% baixo e 36% intermédio) e alto em 40%. 
Conclusão: Na sua maioria os utentes com evento CV tinham um SCORE 
prévio baixo ou intermédio.
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Introdução: O efeito bata branca (BB) define-se como o registo, em ambiente 
de consulta, da pressão arterial (PA) acima do perfil tensional habitual do 
doente no domicílio, associando-se a aumento do risco vascular quando a 
diferença é superior a 30mmHg. 
Objectivo: Pretendeu-se avaliar o efeito BB em dois ambientes distintos: 
na presença do médico assistente e um médico interno com bata, durante a 
consulta externa (CE), e num consultório com 2 médicos internos sem bata 
(SB). 
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Material e Métodos: Fez-se um estudo prospectivo, duplamente cego, 
não randomizado que incluiu doentes seguidos na CE de Hipertensão do 
nosso hospital, no período de 01/08 a 30/11 de 2014. A PA de ambulatório 
correspondeu à média diurna da Monitorização Ambulatória da Pressão 
Arterial (MAPA), da PA da CE e da PA SB com 2 medições seriadas 
utilizando o esfigmomanómetro automático OMRON M6confort, com 
estatística descritiva e inferente através do SPSS 19. 
Resultados: Foram incluídos 73 doentes com idade média de 58 ± 16 anos, 
sendo 52,1% do género feminino. Observou-se efeito BB na CE em 71.2% 
(52) e na SB em 76.7% (56) dos doentes, dos quais 13, tanto na CE como 
na SB, com diferença superior a 30mmHg. A diferença entre as medições na 
CE e o MAPA e entre SB e MAPA foram estatisticamente significativas (p 
0,00), ao contrário da diferença entre CE e SB que não alcançou significado 
estatístico. O efeito BB não foi mais frequente no género feminino, na 
demência ou na ansiedade, nem houve interferência do consumo de cafeína 
ou tabaco nos 30 minutos precedentes às medições. 
Conclusões: Houve efeito BB em ambas as situações estudadas, com 
maior frequência na SB. No entanto, a diferença no valor de PA não foi 
estatisticamente significativa entre as duas avaliações, sugerindo que a 
medição de PA SB não será uma boa alternativa à medição em CE, devendo 
ser equacionada outra forma para diminuir o efeito BB nestes doentes.
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Background and Objectives: Pulse pressure (PP) is the difference between 
systolic and diastolic blood pressure (BP) values. Pulse pressure markedly 
rises after the 5th decade of life, due to arterial stiffening with increasing 
age. Several studies have shown a close relationship between high PP and 
the occurrence of cardiovascular (CV) death. Furthermore, high PP is a risk 
factor for the development of coronary heart disease, myocardial infarction, 
and heart failure in normotensive and hypertensive persons. The aim of this 
study was to evaluate if PP can be used as a prognostic marker in advanced 
heart failure (HF). 
Methods: We retrospectively studied 824 NYHA II-IV HF patients who 
were hospitalized in a single advanced heart failure unit, between June 2009 
and August 2013. PP was calculated as the difference between systolic and 
diastolic BP, and the patients were divided into 2 groups (PP > 40 mmHg 
and PP < 40 mmHg). All patients underwent standard clinical, laboratorial, 
echocardiographic evaluation or radionuclide angiography. Median follow-
up time was 2 years. We analysed the cardiovascular mortality and heart 
transplantion. 
Results: During follow-up time were hospitalized 824 NYHA II-IV heart 
failure patients who were divided into 2 groups: Group I: PP > 40 mmHg 
with 469 patients; Group II: PP < 40 mmHg with 350 patients. The mean 
ages of the patients were 60 +/- 19.1 years old, which 73% were man and 
27% were women. At admission, 62.4% of the patients were in IV/IV NYHA 
class, with a mean ejection fraction 43 +/- 12.7% and BNP 1300 +/- 328 pg/

mL. The mean hospitalization time was 12 +/- 11 days. On Kaplan-Meyer 
analysis, group 2 (PP < 40 mmHg) had the highest mortality ( 38% vs 24% 
mortality, logrank p=0.002), during the follow-up time. 
Conclusions: PP is easily calculated, and it enables the prediction of CV 
death in patients who have advanced heart failure. We believe that PP can be 
used reliably as a prognostic marker in daily clinical practice.
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Resumo: O objetivo deste trabalho é classificar a pressão arterial central (PC) 
em percentis utilizando valores de referência definidos para cada género e 
faixa etária e comparar esta classificação com as categorias de pressão arterial 
periférica (PA). Foram avaliadas a PA e a PC (por tonometria de aplanação) 
de 156 hipertensos consecutivos seguidos na consulta de hipertensão arterial 
(HTA) e Risco Cardiovascular (CV). Dos indivíduos observados, 78 (50%) 
são do sexo masculino, com idade média de 57±14 anos, 125 (82,8%) têm 
excesso de peso/obesidade, 67 (42,9%) são diabéticos, 118 (75,6%) têm 
dislipidemia e 138 (92%) têm risco CV acrescido. A PA sistólica/diastólica 
média é 150,6±22,1/86,3±11,3mmHg. Nesta amostra, 5 indivíduos (3,2%) 
têm PA ótima, 15 (9,6%) têm PA normal, 25 (16%) têm PA normal-alta, 
52 (33,3%) têm hipertensão grau1, 43 (27,6%) têm hipertensão grau2, 
16 (10,3%) têm hipertensão grau3. A PC sistólica/diastólica média é 
139,8±21,2/88±11,7mmHg. Apenas 1 indivíduo (0,6%) tem PC no percentil 
10 (P10), 6 (3,8%) têm PC no percentil 25 (P25), 22 (14,1%) têm PC no 
percentil 50 (P50), 48 (30,8%) têm PC no percentil 75 (P75), 37 (23,7%) 
têm PC no percentil 90 (P90), 42 (26,9%) têm PC acima do percentil 90 
(>P90). Todos os sujeitos com PC no P25 têm valores de PA controlados, dos 
indivíduos com PC no P50, 7 (27,3%) têm HTA grau1 e os restantes têm 
valores de PA controlados; dos indivíduos com PC no P75, 27 (56,2%) têm 
HTA grau1 e 2 (4,2%) tem HTA grau2; dos indivíduos com PC no P90, 17 
(45,9%) tem HTA grau1 e 17 (45,9%) tem HTA grau2; dos indivíduos com 
PC>P90, 2 (4,8%) têm HTA grau1, 24 (57,1%) têm HTA grau2 e 16 (38,1%) 
têm HTA grau3. Apesar de todos os sujeitos com HTA grau3 terem valores 
de PC>P90, a mesma homogeneidade não se verifica nas restantes classes de 
HTA; indivíduos incluídos na mesma categoria de HTA são classificados em 
diferentes percentis de PC. Estes resultados sugerem que PC possa ter valor 
na estratificação do risco CV dos doentes hipertensos.
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Introduction: Several single nucleotide polymorphisms (SNP) have been 
associated with arterial hypertension (HT). 
Methods: We investigated in a representative sample of the Portuguese 
adult general population (PHYSA study) the distribution and the possible 
association with HT phenotypes of 16 variants of 10 genes that have been 
considered as susceptibility loci for HT and salt sensitivity. Study subjects 
comprised 3,720 individuals (2,152 normotensives and 1,568 hypertensives, 
394 untreated). The genotypes of SNPs were determined by high-throughput 
DNA Microchip platform using iPlex MassAssay system from Sequenom. 
PCR Malditof mass spectrometry. 
Results: Multivariable logistic regression analysis with adjustment for age, 
gender, body mass index and smoking status revealed that polymorphisms 
of gene GRK4_CM025430 encoding G protein-coupled receptor kinase4 
and of gene SCL12A3_RS13306673 encoding Na+ Channel/amiloride-
sensitive were independent risk factors for HT (P = 0.025, OR = 1.257, 
95%CI [1.029-1.535]; P = 0.048, OR = 1.343, [1.076-1.676]; respectively), 
whereas polymorphism of gene NOS3_CM981388 encoding NO synthase 
was protective against this condition (P = 0.022, OR = 0.718, 95%CI 
[0.540-0.953]. Polymorphism of adducin gene, ADD1_CM021240 was 
independently associated with an increased risk of cardiovascular event (P 
= 0.016, OR = 1.079, 95%CI [1.007-1.158]). Quantitative trait analysis 
indicated that the untreated cases with NOS3_CM981388 polymorphisms 
had vs the population without it a lower systolic blood pressure (SBP) 
(126.3+18.4 vs 129.5+16.9 mm Hg, P=0.021 and a lower diastolic BP 
(75.8+10.3 vs 74.3+10.6 mm Hg, P=0.046) confirming the protective 
influence of this polymorphism. In contrast, untreated cases with variant 
polymorphisms of the angiotensinogen gene (AGT_CM920009 and AGT_
CM920010) showed vs the population carriers of wild alleles, respectively 
a higher SBP (128.8+17.9 vs 126.3+17.4 mm Hg, P=0.029) and a higher 
diastolic BP (74.6+10.3 vs 73.6+10.4 mm Hg, P=0.023). 
Conclusion: Our findings suggest that in our general population some genetic 
polymorphisms can be identified as significantly associated with an increased 
risk of HT whereas others might be protectors for HT development.
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Introduction: It is still controversial whether high salt intake is associated 
with cardiovascular events (CE) and particularly how far this relation is 
independent of blood pressure (BP) rise. Since Portugal exhibits higher salt 
consumption and higher mortality by stroke than other European countries it 
may be a propitious location for a study with this aim. 
Methods: We evaluated a population of 1084 adult hypertensive patients with 
no previous CE ageing 53+16, 59% female that has been followed in the last 
12 years in a hospital hypertension reference consultation. Besides basic clinic 
evaluation, 823 patients underwent 24-h ambulatory BP and 608 had one 
or two valid (by urinary creatinine) 24-h urinary sodium excretion (UNa+) 
measurements within the first 3 months after admission. 
Results: During the follow-up CE occurred in 122 patients (80 strokes, 36 
coronary events, 6 others). UNa+ data was determined in 101 of 122 with 
CE and in 507 of 962 patients without CE. At baseline, comparing to 
patients without CE, those with CE were (p<0.01) older (50+13 v 59+15 
yrs), had higher 24h systolic BP (134+16 v 142+21), nighttime SBP (123+19 
v 132+21 mm Hg), UNa+ (198+71 v 260+98 mmol/24h) but no different 
was found on body mass index and metabolic parameters. Using a cox hazard 
model, after adjustment for risk factors and office BP, only age (OR = 1.032, 
95%CI [1.019-1.046], night-time systolic BP (SBP) (OR = 1.025, 95%CI 
[1.014-1.036] and UNa+ (OR = 1.009, 95%CI [1.006-1.012] significantly 
(all P<0.001) predicted any CE. Also UNa+ values above the median (190 
mmol/24h) independently predicted CE (P < 0.000, OR = 4.539, 95%CI 
[2.235-9.218]. No difference on these points was observed between gender. 
Conclusion: We conclude that in a cohort of hypertensive patients high salt 
intake independently predicts the occurrence of CE.
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Introduction: It is still controversial whether subjects with white coat 
hypertension (WCHT) have hemodynamic and structural abnormalities 
comparing to normotensives (NT) and hypertensives (HT). Patterns of 
nighttime BP fall such as non-dippering = ND and data from central 
hemodynamics and central pressures such as pulse wave velocity (PWV) 
and augmentation index (AIx) estimating aortic wave reflection have been 
correlated with cardiovascular prognosis. 
Methods: We compared PWV, AIx, augmentation pressure (AugP) and pulse 
pressure amplification (PPA) from aortic wave, measured in the day after an 
ambulatory BP monitoring recording, between NT (n=175), WCHT (n=315) 
and treated HT (n=799) all with 24h BP < 130/80 mm Hg. Groups were 
compared separately for 24h Systolic BP < 120 mm Hg and between 120-129 
mm Hg, after adjustment (ANCOVA) for age, gender, BMI and diabetes. 
Results: The percentage of ND was 40.8% in NT, 31.5% in WCHT and 38.3 
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in HT (X2 p=0.048). For 24h SBP < 120 mm Hg aortic stiffness was higher 
in HT (n=306, PWV = 10.8+2.5 m/s and AASI 0.32 + 0.17, p<0.045) than in 
WCHT (n=75, PWV = 10.0+2.8 m/s and AASI 0.27 + 0.13) and NT (n=109, 
PWV = 9.7+2.2 m/s and AASI 0.26 + 0.16); AugP and AIx were higher 
(p<0.01) in HT (12.5+8.1 mmHg and 29.7 +14.1) than in WCHT (10.9+7.5 
mmHg and 22.9 +15.7) and NT (10.7+6.2 mmHg and 24.3 +12.3). For 24h 
SBP 120-129 mm Hg aortic stiffness was higher in HT (n=494, PWV = 
10.9+2.7 m/s and AASI 0.36 + 0.15, p<0.01) than in WCHT (n=241, PWV 
= 9.7+2.4 m/s and AASI 0.29 + 0.17) and NT (n=66, PWV = 9.3+2.0 m/s 
and AASI 0.28 + 0.16); AugP and AIx were higher (p<0.01) in HT (14.9+8.5 
mmHg and 29.5 +11.7) than in WCHT (12.1+8.2 mmHg and 26.0+14.9) 
and NT (12.3+6.9 mmHg and 27.0 +12.8). 
Conclusion: Our data suggest that for similar age, gender distribution, and 
24h BP values of aortic stiffness, central aortic pressures and wave reflection of 
subjects with WCHT are more close to those of normotensives than those of 
treated HT reinforcing the concept that WCHT may be a much more benign 
condition than treated true hypertensive patients for similar 24h BP levels.
 

ID RESUMO: 246
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Introdução: As doenças cardiovasculares permanecem como a principal 
causa de morte em Portugal e a hipertensão arterial (HTA) é o factor de risco 
cardiovascular modificável mais prevalente a elas associado. O tratamento e 
controlo da HTA assume por isso uma importância central nas estratégias 
preventivas. Os estudos  PHYSA e Conta mostraram a realidade portuguesa 
no que respeita ao tratamento da HTA em Portugal. No entanto esses dois 
estudos foram realizados apenas em Portugal continental desconhecendo-se 
qual a situação actual ao nível das regiões autónomas.
Objectivo: Avaliar na Região Autónoma da Madeira o grau de controlo da 
hipertensão arterial no âmbito da Medicina Geral e Familiar, caracterizar os 
padrões de tratamento anti-hipertensor mais frequentes e comparar com os 
índices idênticos obtidos em Portugal Continental.
Material e Métodos: Estudo epidemiológico transversal, prospetivo, de uma 
amostra dos adultos hipertensos residentes na Região Autónoma da Madeira, 
seguidos em 23 Centros de Saúde e que decorreu em Dezembro de 2014. 
Foram avaliadas as variáveis seguintes: 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 e Conclusões: O registo envolveu 69 médicos (de um total de 
141envolvendo 963 doentes hipertensos adultos, de ambos os sexos (de um 
total 212.000 utentes com médico de família na região). Serão apresentados 
os resultados da Região Autónoma da Madeira em termos de controlo e de 
tratamento da hipertensão arterial fazendo também a sua comparação com 
os dados do estudo Conta e de estudo PHYSA (recentemente efectuados em 
Portugal Continental).
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Objectives: To study myeloperoxidase (-463 MPO promoter) and endothelial 
nitric oxide synthase (4a/b NOS3) genetic polymorphisms as susceptibility 
factors associated to NO bioavailability for the development of preeclampsia 
(PE) (study 1), as well as, to study in a follow up group, its influence on some 
biomarkers of cardiovascular disease at long term (study 2). 
Methods: We evaluated 222 women, aged 35.11±5.51 years, 124 (55.9%) 
with normal blood pressure in pregnancy (NBPP) and 98 (44.1%) with 
preeclampsia (PE). In a sub-sample of these, we also performed a prospective 
study, which 88 (62.9%) had previous PE, 2 to 16 years ago (study 2). We 
studied demographic, anthropometric, hemodynamic and biomarkers 
parameters, determined by conventional methods, such as: C-reactive protein 
(CRP), MPO and nitric oxide metabolites (total and nitrites), and others 
associated with liver function (AST and ALT) and lipid profile (cholesterol 
total, non-HDL, LDL, HDL, Apo A and B). The MPO and NOS3 
polymorphisms were evaluated by PCR-RFLP and PCR, respectively. 
Results: Study 1 - The GG genotype of MPO was associated with the risk for 
development of PE (OR = 2.554; 95%CI 1.354-4.815, p =0.006). However, 
NOS3 4a/b polymorphism wasn´t associated with PE. Study 2 - Only in GG 
genotype of MPO, the levels of MPO and nitrites were significant higher 
in PE comparing with NBPP (p = 0.024 and p = 0.002, respectively). This 
pattern remained in the previously PE women who become hypertensive or 
normotensive after pregnancy (p > 0.05). Paradoxically, in the BB genotype 
of NOS3 (higher activity) we found more significant differences for 
cardiovascular risk parameters in women that had previously PE compared 
with normotensive ones. 
Conclusions: The risk genotype of MPO (GG) was more associated with PE. 
This one and NOS3 BB genotypes were more associated with higher levels of 
cardiovascular risk biomarkers, at long term.
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Objetivos: O Acidente Vascular Cerebral hemorrágico (AVCH) corresponde 
a cerca de 8 a 18% do total dos Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC) e 
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está relacionado com uma elevada morbi-mortalidade. O AVCH inclui 
o hematoma parenquimatoso e a hemorragia subaracnoideia (HSA). As 
causas mais comuns são: Hipertensão Arterial (HTA), Angiopatia Amilóide, 
iatrogenia a antitrombóticos, Malformações Vasculares (MAV) e neoplasias 
intracranianas. É conhecida a relação entre as diferentes localizações e o 
mecanismo fisiopatológico subjacente, estando a HTA relacionada com os 
AVCH de localização central. Os autores propõem-se a avaliar a relação 
entre a HTA e o AVCH. 
Métodos: Foram avaliados 150 doentes internados entre setembro de 
2012 e agosto de 2014, com diagnóstico de AVCH. Os autores recolheram 
retrospetivamente dados demográficos, caracterização e gravidade do 
AVCH e factores causais e de risco presentes. Excluíram-se transformações 
hemorrágicas de AVC isquémico. 
Resultados: Dos 150 doentes, com idade média de 72,72 anos, 82 (54%) 
eram do sexo masculino. Cerca de 4.5% dos diagnósticos corresponderam a 
HSA e 95.5% a hematomas parenquimatosos, dos quais 33% eram cortico-
subcorticais e 67% localizados no tálamo, gânglios da base, tronco cerebral ou 
cerebelo. A taxa de mortalidade foi 26%. Dos doentes avaliados, 75% tinham 
HTA como diagnóstico secundário, 43% tinham Doença Cerebrovascular 
(DCV) prévia, 31% estavam medicados com antitrombóticos e foram 
diagnosticadas lesões expansivas em 7%, MAV’s em 2% e Aneurismas 
em 1%. Por outro lado, dos doentes com AVCH centrais, 75,5% tinham 
HTA, 48% tinham DCV, 21% faziam antitrombóticos e em 6% foram 
diagnosticadas lesões expansivas. 
Conclusão: Após a avaliação desta amostra, os autores confirmam que a 
HTA é o factor de risco mais prevalente nos doentes com AVCH, numa 
percentagem significativa, sendo importante a sua prevenção, diagnóstico 
precoce e tratamento adequado, de forma a evitar as complicações associadas 
a esta doença sistémica.
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Introdução: As vantagens da MAPA na abordagem do doente hipertenso 
têm sido sublinhadas em várias revisões, recomendando a sua rotina na 
prática clínica. Na nossa unidade dispomos de um dispositivo de MAPA 
desde Setembro de 2011. 
Objectivo: caracterizar os pedidos e os resultados da MAPA realizados de 
Setembro de 2011 a Julho de 2014. 
Metodologia: Estudo descritivo longitudinal, que decorre da análise das 
MAPA efectuadas, no período de tempo descrito, e cujos resultados tenham 
sido válidos. As variáveis estudadas foram: Demográficas; Motivo do pedido 
de MAPA; Resultado da MAPA; Padrão nocturno; Medicação pré e pós 
realização do exame (horário e quantidade); Ocorrência de repetição de 
MAPA. Análise de dados em Excel®. Resultados: Efectuados 180 MAPA, 
os utentes tinham idade média de 54 anos (Mínimo 17 e máximo 83 anos) 
e 54,4% eram do sexo feminino. Motivo: 52,8% diagnóstico de HTA, 45,6% 
verificar controlo de HTA, 1,7% por sintomatologia. 

Resultado: 46,3% de diagnósticos confirmados, 45,1% controlo de HTA 
efectivo. Padrão Nocturno: padrão dipper em 60,6%, com dipping ligeiro em 
33,3%, extremo em 2,2% e ausência de dipping em 2,8%. Medicação pré-
MAPA: 54,4% não medicados, 17,8% 1 fármaco, 18,9% 2 fármacos, 6,7% 3 
fármacos. Medicação pós-MAPA: 30,0% não medicados, 32,8% 1 fármaco, 
23,9% 2 fármacos, 9,4% 3 fármacos. Horário Medicação: 29,3% manhã, 
17,5% manhã e noite, 13,5% noite. Repetição: 3,9%. 
Conclusão: Diagnosticaram-se 44 casos, exclui-se a doença em 51 casos 
e verificaram-se 45 casos de não controlo. Com a utilização da MAPA 
conseguimos ter maior precisão no diagnóstico e melhor controlo da doença 
hipertensiva, embora este exame continue a não ser comparticipado, o facto 
de o termos disponível na nossa unidade é, sem dúvida, uma mais-valia 
importante.
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Resumo: A medição por ecografia da espessura da íntima média carotídea 
(EIMC) tem-se mostrado uma valiosa ferramenta para detecção e 
monitorização da progressão da doença aterosclerótica, existindo diversos 
estudos que a validam como um forte preditor do risco de desenvolvimento de 
eventos cardiovasculares, com a vantagem de ser um método não invasivo e de 
baixo custo. Analizou-se uma população de 60 indivíduos hipertensos (52% 
homens), com média de idades de 52 anos. Fez-se ecografia carotídea a todos 
os doentes, com avaliação da EIMC na parede proximal e distal da artéria 
carótida comum bilateralmente e observadas a bifurcação carotídea, carótida 
interna e externa na sua porção extracraniana para presença de placas de 
ateroma. A média da EIMC foi semelhante em ambos os géneros (0.85mm), 
sendo que no total 37% tinham EIMC superior a 0.9mm. Verificou-se que 
o principal preditor da EIMC foi a idade (p<0.001). Fez-se a estratificação 
dos doentes pelo seu risco cardiovascular (CV) global utilizando a escala de 
SCORE (26 de baixo risco e 4 de risco intermédio), e a classificação segundo 
as “guidelines” da Sociedade Europeia de Hipertensão de 2013 (ESH 2013), 
(24 de alto e muito alto risco CV, 28 de risco moderado e moderado / alto). 
Os resultados da ecografia carotídea permitiram reclassificar os doentes em 
3 doentes do grupo de baixo risco CV (37.5%), e em 11 doentes do grupo 
de risco moderado (39%), usando as orientações ESH 2013; utilizando o 
SCORE, a reclassificação foi feita em 12 doente de baixo risco CV (46%) 
e em 2 doentes de risco intermédio (50%). Verificou-se ainda um aumento 
significativo da EIMC à medida que aumentou o risco CV (p<0.001). A 
avaliação da EIMC e da presença de placas de ateroma permitiu deste modo 
detectar nos doentes de risco CV baixo e intermédio, indivíduos em maior 
risco de desenvolver doença cardiovascular, tendo em vista um controlo 
mais apertado dos factores de risco CV modificáveis e a redução de eventos 
futuros.
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PRÉMIO BIAL

PRÉMIO BIAL DISTINGUE INVESTIGAÇÃO SOBRE 
MALEFÍCIOS DO SAL
No passado dia 8 de Abril, a Fundação Bial entregou os galardões que distinguem a investigação na área da saúde, numa cerimónia na Faculdade 
de Medicina do Polo das Ciências da Saúde da Universidade de Coimbra.

Este ano, vários membros da Sociedade Portuguesa de Hipertensão estão de parabéns por figurarem entre os premiados com o Prémio Bial de 
Medicina Clínica. Este prémio, no valor de 100 mil euros, foi entregue a Jorge Polónia e aos restantes investigadores. A equipa de investigação 
é composta por três sócios honorários da Sociedade Portuguesa de Hipertensão, Jorge Polónia, José Nazaré e Luís Martins, e pelo anterior 
presidente, Fernando Pinto e ainda Jorge Cotter, pela investigação de uma década sobre os malefícios do sal.

Numa cerimónia presidida pelo Presidente da República Cavaco Silva, coube ao Ministro da Saúde, Paulo Macedo, a entrega deste prémio.

A redução do consumo de sal observado nos últimos dez anos terá contribuído para diminuir em 46% a mortalidade por AVC. Se esta redução se 
continuar a verificar poderão ser evitadas mais de duas mil mortes por ano. É uma das principais conclusões da investigação vencedora do Prémio 
Bial de Medicina Clínica. Este é um tema prioritário para a Sociedade Portuguesa de Hipertensão que conseguiu em 2009 a concretização de 
uma lei que limita a quantidade de sal no pão e que continua a trabalhar no sentido de alertar para a importância de medidas preventivas que 
ajudam a controlar as doenças cardiovasculares e concretamente a hipertensão.

Texto e fotografia gentilmente cedidos por NEWS FARMA
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Algar ve
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29 de Agosto a  2  de Setembro de 
2015
Londres  -  Inglaterra

E A S D : E u ro p e a n  A s s o c i a t i o n  f o r 
t h e  S t u d y  o f  D i a b e t e s  M e e t i n g
14 a  18 de Setembro de 2015
Estocolmo -  Suécia

A H A : A m e r i c a n  H e a r t 
A s s o c i a t i o n  M e e t i n g
7 a  11 de Novembro de 2015
Or lando -  USA

PORTO

VILAMOURA BARCELONA

FUNCHAL

ATENAS

NOVA IORQUE
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