
✓ O objetivo da terapêutica anti-HTA é o controlo da PA dentro dos valores alvo, desde que tolerados e ausência de

contraindicação. Este caso representa um desafio terapêutico, atendendo à limitação do tratamento farmacológico,

justificada pela suspeição de hipersensibilidade a diferentes anti HTA ou UCE exacerbada por anti HTA. Por um lado,

perante uma situação de HS e ausência de alternativas terapêuticas, a dessensibilização permite, com maior segurança,

retomar o fármaco inicialmente prescrito. Por outro lado, a UCE poderá ter impacto nas atividades de vida diárias, dado a

imprevisibilidade dos surtos. Atendendo à ausência de controlo de perfil tensional, cabe ao MF priorizar este problema

até ao esclarecimento do quadro clínico. O algoritmo de abordagem farmacológica da HTA não complicada inclui IECA

ou ARA , em monoterapia, podendo se associar a BCC ou diuréticos, sendo estes últimos, uma opção terapêutica até

clarificação diagnóstica. Além disso, será necessário o reforço de medidas não farmacológicas, como a promoção de

cuidados alimentares, prática de exercício físico e controlo de outros FRCV associados, como a dislipidemia e excesso de

peso. Por último, é necessário atender à perturbação de ansiedade generalizada precipitada por eventos de vida (vicio do jogo,

alcoolismo e suicídio do marido), com agravamento recente dado a incerteza diagnóstica.
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✓Utente do sexo feminino com 72 anos. Viúva há 22 anos. Marido suicidou-se (vicio do jogo e alcoolismo).

✓Antecedentes pessoais: Fatores de risco cardiovasculares (FRCV): dislipidemia + excesso de peso; Perturbação generalizada de ansiedade.

✓Medicação habitual: atorvastatina 20 mg + bisoprolol 2,5 mg + paroxetina 20 mg

✓Sem alergias prévias conhecidas. Hábitos: Sedentarismo. Nega hábitos tabágicos ou alcoólicos.

Enquadra
mento

Descrição
do caso

30/06/2021: Consulta de Saúde de Adultos
S) Para reavaliar Pressão arterial (PA) anteriormente elevada. Não

realizou auto-medição da PA em ambulatório (AMPA). Sem queixas.

O) Após 3 medições: Pressão arterial sistólica (PAS): 164 mmHg;

Pressão arterial diastólica (PAD): 96 mmHg. Cálculo de risco

cardiovascular=3%. Sopro sistólico II/IV, mais intenso no foco

aórtico.

A) Hipertensão arterial (HTA) sem complicações

P) Iniciado inibidor da enzima de conversão da angiotensina

(IECA), perindopril 5 mg e agendada consulta para reavaliar PA

numa semana. Solicitados meios complementares de diagnóstico e

terapêutica (MCDT).

5/07/2021: Reavaliação de PA em enfermagem 
O) PA: 150-90 mmHg → P) Discutido caso com Médica e decidido

aumento de dosagem de IECA, perindopril 10 mg.

22/09/2021: Consulta Aberta
S) Erupção cutânea generalizada com 1 mês de evolução:

✓ 1º episódio relacionado com ingestão de marisco que reverteu

após suspensão de ingestão.

✓ IECA desde 06/2021 → Aumento de dosagem a 07/2021

A) Alergia / reação alérgica a IECA? HTA sem complicações

P) Substituído IECA por antagonista do recetor da angiotensina II

(ARA), Azilsartan medoxomilo 20 mg. Explicados sinais de alarme

que motivem nova avaliação.

24/09/2021: Consulta de Intersubstituição
S) Edema labial após toma de ARA com início no dia anterior. Sem

dispneia, dor torácica ou erupção cutânea.

A) Alergia / reação alérgica a ARA - angioedema

P) Suspendido ARA. Prednisolona e anti histamínico. Explicados 

sinais de alarme que motivem nova avaliação. Ponderar iniciar novo 

anti-HTA com Médico de Família (MF).

11/10/2021: Consulta Aberta
S) Tonturas desde que suspendeu ARA → AMPA:140/90 mmHg

O) PA: 144/98 mmHg. Frequência cardíaca (FC): 61 bpm

A) Reação alérgica medicamentosa/HTA

P) Referenciação a consulta de Imunoalergologia. Iniciado

bloqueador dos canais de cálcio (BCC), lercadinipina 10 mg.

17/10/2021: Serviço de Urgência
S) Reação eritematosa generalizada pruriginosa com 5 dias de

evolução, após início de BCC.

A) Alergia / reação alérgica a BCC

P) Suspendido BCC e iniciada furosemida 40 mg.

22/10/2021: Consulta Aberta
S) Recorreu a consulta particular de Cardiologia que medicou com

nebivolol 5 mg e suspendeu bisoprolol. Utente refere que suspendeu

furosemida por redução acentuada de PA, por iniciativa própria.

P) Ponderar associar diurético tiazídico→ se PA descontrolada.

4/11/2021: Consulta Imunoalergologia

S) Lesões maculopapulares pruriginosas após nebivolol. Retomou

toma de bisoprolol 2,5 mg, sem lesões cutâneas.

O) Ao exame objetivo: PA :153/ 94 mmHg; FC 57 bpm

Hipóteses de diagnóstico:

✓ Hipersensibilidade (HS) a grupos diferentes de anti-HTA?

✓ Urticária crónica espontânea (UCE) exacerbada por anti HTA?

P)Se aumento de PA, optar por bisoprolol 5 mg/dia se FC permitir.

Evitar grupos de anti HTA com descrição de urticária posterior ao

início da toma.

Pedido estudo analítico + Ponderar estudo com fármacos referidos.

✓ Eletrocardiograma (28/06): Sem alterações.

✓ Ecocardiograma (12/08): Dilatação ligeira a moderada da AE; Insuficiência mitral de grau ligeiro a 

moderado. Função sistólica globalmente conservada.

✓ Estudo analítico (26/10): hemograma, função hepática e tiroideia sem alterações; LDL 85.

✓ Estudo analítico (CHUP) (4/11):Hemograma e ionograma sem alterações; VS 21 mm;

✓ Imunoglobulina sem alterações; auto-anticorpos anti-nucleares e citoplasmáticos negativo.

23/11/2021: Consulta Aberta

S) Carácter recidivante das lesões, que resolvem com anti- histamínico.

AMPA: PAS 140 +PAD>90 mmHg. Sensação de “ardor” ocular com 1 dia de

evolução. Nega alterações da acuidade visual, cefaleia ou dor torácica. PA

ambulatório hoje: PAS~170 mmHg + PAD >90 mmHg→ sob bisoprolol 2,5

mg.

O) PA: 163/95 mmHg; FC 63 bpm. Discretas lesões maculopapulares no

membro superior esquerdo e região abdominal.

A) HTA sem complicações

P) Associada indapamida 2,5 mg a bisoprolol e agendada consulta

para reavaliação da PA numa semana. Explicados sinais de alarme que

motivem nova avaliação.

Discussão

18/10/2021: Consulta Aberta
O) PA 120/65 mmHg. AMPA (manhã):170/90 mmHg.

P) Mantem furosemida 40 mg, com eventual redução de dose, se redução

acentuada de PA. Reavaliação de PA em 5 dias.


