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Resumo  

Enquadramento: 
 A embolia pulmonar (EP) é a apresentação clínica mais grave do tromboembolismo venoso (TEV) e 
uma importante causa de morbimortalidade. São vários os fatores de risco para TEV, contudo a EP 
pode ocorrer na ausência de qualquer fator de risco conhecido.  
  
Descrição do caso:  
 Homem, 63 anos, autónomo. Antecedentes de HTA e DM tipo 2, sem outros antecedentes 
patológicos. Inicia amlodipina em consulta de vigilância no médico de família (MF). Após um mês, 
refere queixas de edemas bilaterais dos membros inferiores e tosse produtiva sem sintomas 
constitucionais. Suspende amlodipina e são pedidos RX do tórax e ecocardiograma. Por 
agravamento dos edemas, recorre ao Serviço de Urgência (SU), onde são feitas análises que 
revelam D Dímeros elevados. Tem alta, sem clínica de TVP ou EP, com recomendação de fazer mais 
exames no MF. Em TC do tórax é detetada EP bilateral sendo o doente orientado para o SU e 
internado no serviço de Cardiologia. 

Discussão:     A EP pode escapar a um diagnóstico imediato uma vez que os sinais e sintomas não 
são específicos. É, por isso, fulcral manter um elevado índice de suspeição e uma interação eficaz 
entre os diferentes cuidados de saúde.  
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Resumo  

Mulher de 51 anos, caucasiana, casada. Antecedentes pessoais de hipertensão arterial (HTA) e 
ansiedade e familiares de morte súbita precoce. Na consulta de vigilância de HTA apresenta em 
ecocardiograma de vigilância dilatação moderada da aurícula esquerda e da raiz da aorta com 
eletrocardiograma normal. Realizou Holter de 24 horas que mostrou alterações inespecíficas de ST-
T e, posteriormente, cintigrama de perfusão do miocárdio que revelou isquémia. Estava 
assintomática. Foi referenciada para a consulta de Cardiologia, onde pediram cateterismo 
coronário. Nessa altura, o filho teve episódio de taquicardia supraventricular, avaliado no Serviço 
de Urgência e orientado para consulta de Cardiologia. Dois meses depois, a utente volta à consulta 
por palpitações, cefaleia, insónia e ansiedade:  cateterismo sem agendamento, situação do filho e 
medo de morte súbita; foi explicada a impossibilidade de intervir no processo e pedido apoio 
psicológico na unidade de saúde. Em dezembro, estava assintomática, tinha feito o cateterismo e 
os exames do filho foram negativos. Foi aconselhada a manter o apoio da psicologia, agendada 
consulta de HTA e consulta para o marido.  
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Resumo  

Introdução: A hipertensão arterial (HTA) é uma doença comum e prescrevem-se diuréticos, 
inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA), antagonistas dos receptores da 
angiotensina II (ARAII), betabloqueantes (BB), entre outros. 

Metodologia: Estudo descritivo de 9 critérios em hipertensos com mais de 18 anos observados de 
2017 a 2018. Excluiu-se K85, dados inconsistentes, incompletos e HTA secundária. 

Resultados: Em 2017, 253 doentes tinham HTA, 8,7% com complicações e 89% está medicada, 
sendo os BB os mais prescritos. Em 2018, 257 doentes tinham HTA e em 13% existem 
complicações, 96% está medicada, na maioria com diuréticos. Na avaliação de qualidade houve 
melhoria em 5 dos 9 critérios (codificação, registo do tipo de complicação, prescrição em 
Insuficiência renal moderada, em doentes com antecedentes de BAV de alto grau, em doentes com 
doença cardiovascular grave e em HTA com hipercaliémia), houve estabilização em 2 (prescrição 
do HTA com asma e reacções adversas a IECA ou ARA II) e pioraram 2 (prescrição em 
hiperuricémia/gota e em mulheres em idade fértil). 

Discussão: As medidas correctoras ajudam a melhorar a qualidade dos cuidados e da prescrição. 
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Resumo  

Enquadramento: A Doença Renal Poliquística Autossómica Dominante (DRPAD) apresenta uma 
clínica variável, sendo a doença cardiovascular a principal causa de morte.  

Descrição do caso: Mulher, 69 anos, com antecedentes pessoais de DRPAD e de HTA, diabetes 
mellitus tipo 2 e dislipidemia, com mais de 20 anos de evolução, medicada com atorvastatina, 10 
mg, id, sitagliptina, 100 mg, id, gliclazida, 60 mg, id e irbesartan+hidroclorotiazida, 300 + 12,5 mg, 
id. Em Julho de 2018 referiu ter abandonado a consulta de nefrologia e parado a atorvastatina por 
mialgias. À observação apresentava IMC 24,3 kg/m2 e PA 146/84 mmHg. Analiticamente: HbA1c 
6,9%, Glicose 174 mg/dL, LDL 148 mg/dL e clearance da creatinina 35,8 ml/min. Nos meses 
seguintes foi feito ajuste terapêutico gradual: pitavastatina, 2 mg, id, ezetimiba, 10 mg, id, 
vildagliptina, 50 mg, id, gliclazida, 30 mg, id e azilsartan+clorotalidona, 40 + 12,5 mg, id. Em 
Dezembro manteve o controlo glicémico, AMPA com normotensão, LDL 69 mg/dL e clearance da 
creatinina 37 ml/min. 

Conclusão: O presente caso mostra a necessidade de vigilância constante de factores de risco, com 
vista à preservação da função renal. 
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Resumo  

Enquadramento: A abordagem terapêutica do doente diabético e hipertenso idoso é complexa e 
um processo individualizado, em que a esperança média de vida, a capacidade funcional, as 
comorbilidades e a polimedicação são os principais factores determinantes.  

Descrição do caso: Mulher, 90 anos, activa e independente para as actividades de vida diárias. 
Antecedentes pessoais de diabetes tipo 2 e HTA. Medicada com Metformina + Sitagliptina, 850 + 
50 mg, bid e Enalapril + Lercanidipina, 20 + 10 mg, id. Recorreu ao médico de família com análises 
que revelaram clearance da creatinina de 21,68 mL/min e hemoglobina A1c de 6,9%. Apresentava 
TA 157/75 mmHg. A doente teve indicação para suspender a medicação e iniciar Linagliptina, 5 mg, 
1 comp ao almoço, Furosemida, 40 mg, 1/2 comp em jejum e Amlodipina, 5 mg, 1 comp à noite. 
Passados 3 meses, apresentava clearance da creatinina de 33,5 mL/min, hemoglobina A1c de 7,9% 
e TA 134/70 mmHg. 

Discussão: A escolha da terapêutica farmacológica no idoso deve basear-se não só na eficácia do 
fármaco, mas principalmente na sua segurança, nomeadamente, risco de hipoglicémias, 
interacções medicamentosas, insuficiência renal e cardíaca. 
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A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO - A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO 
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Resumo  

Utente de 59 anos, sexo masculino, família nuclear, com antecedentes de hipertensão arterial, 
diabetes mellitus tipo 2, excesso de peso e dislipidémia. Em Abril de 2018 deu entrada no serviço 
de urgência por acidente vascular cerebral (AVC) isquémico e foi posteriormente referenciado à 
consulta de cardiologia e medicina física e reabiltação (MFR). Já no início de Novembro de 2018, na 
consulta de cardiologia, houve uma remodelação e melhoria da terapêutica deste utente.  
No final de Novembro, o utente voltou ao centro de saúde para uma consulta programada de 
saúde de adultos, onde após a medição da tensão arterial (TA) foi verificado um valor de 
180/102mmHg e 85bpm. Após algumas questões, o utente referiu “lá no hospital mudaram a 
medicação, mas não aviei a receita toda, não percebi o que era para tomar ou deixar de tomar”. 
Após uma remodelação na medicação e uma aprofundada explicação sobre a mesma, a sua 
posologia e os sinais de alarme, o utente foi aconselhado a medir a TA no seu domicílio e voltar 
dentro de duas semanas para novo controlo.  
Uma falha na comunicação pode levar ao fracasso dos mesmos e consequentemente à perda do 
benefício dos mesmos na saúde dos nossos utentes.  
 
 


