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Introdução - Importância da doença cardiovascular

✓ Doença cardiovascular (DCV) é a principal causa de morte, em Portugal - 29,9% dos 
óbitos - 2019.

PORDATA. Última atualização: 2021-04-27; Fontes de Dados: DGS/MS - Óbitos por Causas de Morte

Óbitos por causas de morte (%) Mortes prematuras



Modificáveis
▪ Tabagismo
▪ Hipertensão arterial
▪ Perfil lipídico alterado
▪ Alimentação desequilibrada
▪ Sedentarismo
▪ Obesidade
▪ Diabetes mellitus

Não modificáveis
▪ Idade
▪ Sexo
▪ História familiar/pessoal de DCV

Introdução - Fatores de risco cardiovascular



SCORE - Systematic COronary Risk Evaluation 

Conroy RM, et al. Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: The SCORE project. Eur Heart J 2003;24:987-1003

✓ 12 estudos prospetivos de 11 
países europeus (1972–1991)

✓ Coorte de 205 178 indivíduos 
(117 098 homens e 88 080 
mulheres)

✓ Atualização de versões da 
escala de risco



Alprazolam, 1.0 mg, Comprimido, Blister – 60
unidade(s)
Posologia: 1 comp. ao deitar

Sertralina, 50 mg, Comprimido, Blister – 60
unidade(s)
Posologia: 1 comp. após o pequeno almoço

Sinvastatina, 20 mg, Comprimido revestido, 
Blister – 60 unidade(s)
Posologia: 1 comp. após o jantar

Caso clínico 1
Dona Madalena, entra na farmácia com a seguinte 
prescrição:



Refere que lhe foi prescrita a sinvastatina há 2 meses, que toma 
sempre depois do jantar e que quer avaliar o seu colesterol.

Caso clínico 1

Sexo feminino, 60 anos, sem antecedentes de DCV, não 
fumadora, estilo de vida sedentário e com stress no trabalho.

❑ IMC: 22 Kg/m2

❑ Pressão arterial: 138/74 mmHg

❑ Perímetro abdominal - 89 cm

❑ Perfil lipídico:

• Colesterol total – 202 mg/dL
• Colesterol LDL – 101 mg/dL
• Colesterol HDL – 71 mg/dL
• Colesterol não HDL – 131 mg/dL
• Triglicerídeos – 155 mg/dL



Caso clínico 1

A. Aconselhamento sobre estilo de vida saudável e referência 
ao médico por considerar necessidade de terapêutica anti-
hipertensiva.

B. Aconselhamento sobre estilo de vida saudável e referência 
ao médico por considerar necessidade de alterar a 
terapêutica antidislipidémica.

C. Aconselhamento sobre estilo de vida saudável e reforço da 
adesão à terapêutica por considerar que os parâmetros 
avaliados estão controlados.

D. Aconselhamento sobre estilo de vida saudável e referência 
ao médico por considerar necessidade de terapêutica anti 
trombótica.

Qual seria a primeira intervenção proposta?



Recomendações Europeias para a prevenção da DCV na prática clínica



Categorias de doentes e risco CV associado



Categorias de doentes e risco CV associado



Novas escalas SCORE de estratificação de risco CV

✓ Estima o risco de DCV fatal e não fatal a 10 anos
✓ Desenvolvidos e validados modelos de previsão atualizados
✓ Taxas de mortalidade por DCV, normalizadas pela OMS, por 100.000 habitantes
✓ Países foram agrupados em quatro regiões de risco

❑ Baixo risco (<100 mortes/100.000)

❑ Risco moderado (100 a<150 mortes/100.000)

❑ Risco elevado (150 a<300 mortes/100.000)

❑ Risco muito elevado (≥300 mortes/100.000)



✓ A estratificação do risco CV obtida visa 
estabelecer prioridades de intervenção e 
objetivos terapêuticos personalizado, por 
etapas.

✓ Modificadores do risco CV:
• Stress psicossocial
• Etnia
• Score de cálcio coronário
• História familiar de DCV precoce.

✓ Comorbilidades:
• Doenças inflamatórias
• Perturbações mentais
• DPOC



Escalas de benefício do controlo dos fatores de risco  

❑ Escalas que traduzem o benefício a longo prazo do controlo/tratamento dos fatores de risco CV

❑ Expresso em ganho de anos de esperança média de vida livre de DCV aterosclerótica

Cessação tabágica Redução de 1 mmol/L 
colesterol-LDL

Redução de 10 mmHg na PA



Caso clínico 1 – Categoria de Risco
Sexo feminino, 60 anos, sem 
antecedentes de DCV, não fumadora, 
estilo de vida sedentário.

❑ IMC: 22 Kg/m2

❑ Pressão arterial: 138/74 mmHg

❑ Perímetro abdominal - 84 cm

❑ Perfil lipídico:

• Colesterol total – 202 mg/dL
• Colesterol LDL – 101 mg/dL
• Colesterol HDL – 71 mg/dL
• Colesterol não HDL – 131 mg/dL
• Trigliderídeos – 150 mg/mL



Caso clínico 1 - SCORE

SCORE = 5

Idade: 60 anos
Pressão arterial: 138/74 mmHg

Categorias de risco de DCV baseadas no SCORE2 e SCORE2-OP 
em pessoas aparentemente saudáveis, de acordo com a idade

Risco CV elevado



Caso clínico 1 - Fluxograma



Objetivos para as diferentes categorias de doentes

Caso clínico 1
Intensificação da prevenção



A. Aconselhamento sobre estilo de vida saudável e referência 
ao médico por considerar necessidade de terapêutica anti-
hipertensiva.

B. Aconselhamento sobre estilo de vida saudável e referência 
ao médico por considerar necessidade de alterar a 
terapêutica antidislipidémica.

C. Aconselhamento sobre estilo de vida saudável e reforço a 
adesão à terapêutica por considerar que os parâmetros 
avaliados estão controlados.

D. Aconselhamento sobre estilo de vida saudável e referência 
ao médico por considerar necessidade de terapêutica anti 
trombótica.

Caso clínico 1 - Resultado

Resolução dos caso clínico 1:



2013 ACC/AHA Guideline on the Treatment of Blood Cholesterol to Reduce Atherosclerotic 
Cardiovascular Risk in Adults

Caso clínico 1 - Intervenção

Organização Mundial da Saúde

Waist circumference: report of a WHO expert consultation, Geneva, 8–11 December 2008. WHO, 2011.



✓ Medição regular da pressão arterial
✓ Apresentar os benefícios do controlo deste FRCV

Caso clínico 1Caso clínico 1 - Intervenção



Score CHA2DS2-VASc e 
HAS-BLED



✓ A FA não valvular é a arritmia crónica mais frequente.
✓ Ocorre muitas vezes nos doentes com fatores de risco CV.
✓ Prevalência > 6% a partir da sexta década de vida.

Intervenção específica na fibrilhação auricular – FA

▷ FA é uma taquiarritmia
supraventricular com ativação auricular 
elétrica descoordenada

▷ Perda da função contráctil coordenada 
da aurícula

▷ Estagnação do sangue
▷ Risco de formação de coágulos
▷ Desprendem e embolizam as artérias 

cerebrais - AVC

✓ A FA é responsável por 15% dos AVC
2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation, European Heart Journal, Volume 42, Issue 5, 1 February 2021.



✓ O risco de AVC em doentes com FA não é homogéneo e depende 
da presença de fatores de risco

✓ Na avaliação do risco de AVC aplica-se o score CHA2DS2-VASc

✓ CHA2DS2-VASc é uma ferramenta de estratificação de risco de 
AVC em doentes com FA, para se definir a necessidade de 
anticoagulação

✓ ACO são o principal pilar do tratamento de doentes com FA

Score CHA2DS2-VASc

2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation, European Heart Journal, Volume 42, Issue 5, 1 February 2021.



Score CHA2DS2-VASc

Fatores de risco e definições Pontos

C Insuficiência cardíaca congestiva
IC clínica; evidência objetiva de disfunção VE moderada/ grave ou miocardiopatia hipertrófica

1

H Hipertensão ou sob terapêutica anti-hipertensora 1

A (age)
Idade 75 anos ou mais 2

D Diabetes mellitus ou tratamento com fármacos hipoglicémicos e/ou insulina ou glicose 
plasmática em jejum > 125 mg/dL (7 mmol/L)

1

S (stroke)
Acidente vascular cerebral
AVC anterior, acidente isquémico transitório (AIT) ou tromboembolismo

2

V Doença vascular
DC angiograficamente significativa, EM anterior, DAP ou placa aórtica

1

A (age)
Idade 65 – 74 anos 1

Sc Género (feminino) 1

Score máximo 9



Tomada de decisão para evitar o AVC

Recomendações para o diagnóstico e tratamento da fibrilhação auricular, ESC 2020



Score CHA2DS2-VASc
Fatores de risco e definições P

H Hipertensão ou sob terapêutica anti-
hipertensora

1

S Acidente vascular cerebral
AVC anterior, acidente isquémico 
transitório (AIT) ou tromboembolismo

2

A Idade 65 – 74 anos 1

Score 4

Caso clínico 2
Sr. Manuel, 73 anos, hipertenso, com 
diagnóstico de FA, AVC 2016.

“Esta manhã tive uma hemorragia nasal 
que foi muito difícil de estancar!”

Ficha de utente:

• Dabigatrano 150 mg, 2 vezes ao dia
• Atorvastatina 10 mg, ao deitar
• Lisinopril 20 mg, depois do PA
• Clorotalidona 50 mg, depois do PA
• Bisoprolol 5 mg, depois do PA



Score HAS-BLED - Avaliação do risco de hemorragia

✓ Ao iniciar a terapêutica antitrombótica, deve ser avaliado o 
risco potencial de hemorragia → score HAS-BLED

✓ O score HAS-BLED não deve ser usado como corte absoluto 
para iniciar ou retirar a terapêutica anticoagulante

✓ Na maioria dos doentes com FA o risco de AVC supera o risco 
de hemorragia

✓ A avaliação é efetuada para controlar os fatores de risco 
hemorrágicos modificáveis e para identificar os doentes com 
risco elevado de hemorragia - avaliação clínica mais frequente

Recomendações para o diagnóstico e tratamento da fibrilhação auricular, ESC 2020



Score HAS-BLED

Fatores de risco e definições Pontos

H Hipertensão não controlada
PA sistólica > 160 mmHg

1

A Alteração da função renal e/ou hepática
Diálise, transplante, creatinina sérica >200 μmol/L, cirrose, bilirrubina >x2 LSN, AST/ALT/ALP >3x 
LSN

1 ponto 
cada

S (stroke)
Acidente vascular cerebral
Acidente vascular cerebral prévio isquémico hemorrágico

1

B (bleeding)
História ou predisposição para hemorragia
História de hemorragia ou anemia major prévias ou trombocitopenia grave

1

L (labile)
INR lábil
TIT < 60% num doente tratado com AVK

1

E (elderly)
Idosos
Idade > 65 anos ou fragilidade extrema

1

D (drugs

or alcohol)

Fármacos ou consumo excessivo de álcool
Tratamento concomitante de fármacos antiplaquetários ou anti-inflamatórios não esteroides; 
e/ou consumo excessivo de álcool por semana

1 ponto 
cada

Score máximo 9



Score HAS-BLED
Fatores de risco e definições P

H Hipertensão não controlada
PA sistólica > 160 mmHg

1

S Acidente vascular cerebral 1

E Idosos > 65 anos 1

Score 3

▪ Fazemos as perguntas necessárias para fazer a 
avaliação com o score HAS-BLED

▪ Avaliamos a PA = 162/96 mmHg 

Caso clínico 2

Verapamilo/Diltiazem
Amlodipina/ Lercanidipina

• Lisinopril
• Clorotalidona
• Bisoprolol

✓ Controlar a pressão arterial
✓ Reduzir a dose de 

dabigatrano
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