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A hipertensão arterial sistêmica (HAS) continua sendo o principal fator de 
risco para doenças cardiovasculares no mundo. A HAS acomete hoje mais 
de um bilhão de pessoas e é líder como causa de infarto agudo do miocár-
dio, de acidente cerebral encefálico e de doença renal crônica. Estima-se 
que a HAS é causa de morte de nove milhões de pessoas anualmente. 

Os grandes avanços no conhecimento de sua fisiopatogenia, estraté-
gias de detecção e de avaliação de suas consequências e o desenvol-
vimento de medicamentos modernos, eficazes, com baixa ocorrência de 
eventos adversos, não foram suficientes para diminuir satisfatoriamente o 
prognóstico sombrio da HAS. O controle dos níveis pressóricos elevados 
ainda é insuficiente, embora tenhamos avanços em países como o Cana-
dá, que obteve essa meta em 65% dos pacientes hipertensos. Nos países 
em desenvolvimento, como o Brasil, esse controle é de apenas 20%, con-
forme estimativas aproximadas.    

Entretanto, esse risco nefasto precisa ser combatido permanentemente. 
A HAS pode ser prevenida, controlada adequadamente e impedida de 
evoluir para as suas consequências finais. Cabe a nós, profissionais 
de saúde, desempenhar essa árdua tarefa.

A Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH) publica neste número 
da revista HIPERTENSÃO a tradução para a língua portuguesa da 
“2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension”. 
Essa diretriz, publicada originalmente na língua inglesa, foi traduzida 
e adaptada para a língua portuguesa falada no Brasil graças ao traba-
lho magnífico feito pela Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH). 
Agradecemos ao presidente da SPH pela gentileza em nos ceder a 
permissão para que essa diretriz fosse divulgada para os profissio-
nais brasileiros.

A diretriz europeia de hipertensão, nas quase 100 páginas escritas, dis-
corre de forma detalhada e profunda sobre todos os aspectos da HAS 
e, principalmente, sobre as novas tecnologias para melhor conhecer o 
paciente hipertenso e os mais recentes avanços que devem ser imple-
mentados na prática médica diária.

Esperamos que todos os profissionais de saúde desfrutem do conhe-
cimento valioso deste documento e que ele possa direcionar a melhor 
conduta para os nossos pacientes hipertensos.

Roberto Franco
Presidente da SBH

Editorial
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1. Introdução

1.1 Princípios
As guidelines de 2013 sobre a hiperten-
são  da Sociedade Europeia de Hipertensão 
(ESH) e da Sociedade Europeia de Cardio-
logia (ESC) seguem as guidelines emitidas 
conjuntamente pelas duas sociedades em 
2003 e 20071,2. A publicação de um novo do-
cumento, seis anos após o anterior, foi con-
siderada oportuna porque, ao longo desse 
período, realizaram-se estudos importantes 
e publicaram-se novos resultados tanto no 
diagnóstico, como no tratamento de indi-
víduos com uma pressão arterial elevada 
(PA), tornando aperfeiçoamentos, modifi-
cações e expansões das guidelines ante-
riores necessários. As guidelines de 2013 
da ESH/ESC continuam a defender alguns 
princípios fundamentais que inspiraram as 
guidelines de 2003 e 2007, nomeadamente 
(i) baseando as recomendações em estu-
dos corretamente conduzidos, identificados 
a partir de uma extensa revisão da litera-
tura, (ii) considerando como da mais alta 
prioridade os dados de estudos clínicos 
controlados e aleatorizados (ECCA) e as 
suas meta-análises, mas sem ignorar — 
particularmente quando lidamos com as-

pectos de diagnóstico — os resultados de 
estudos observacionais e outros de calibre 
científico apropriado e (iii) graduando o 
nível de evidência científica e a força das 
recomendações acerca das grandes ques-
tões de diagnóstico e tratamento, como nas 
guidelines europeias sobre outras doenças, 
de acordo com as recomendações da ESC 
(Tabelas 1 e 2). Embora não tenha sido fei-
to nas guidelines de 2003 e 2007, providen-
ciar a classe de recomendação e o nível de 
evidência é agora considerado importante, 
para fornecer aos leitores interessados uma 
abordagem padrão, pela qual se compara 
o estado do conhecimento em diferentes 
campos da Medicina. Também se pensou 
que se podia alertar mais eficazmente os 
médicos, por meio de recomendações base-
adas em opiniões de especialistas, em vez  
de evidências. Isso não é incomum em  
medicina, porque, para uma grande parte 
da prática médica diária, não há boa ci-
ência disponível e as recomendações de-
vem, assim, fazer uso do senso comum e 
da experiência clínica pessoal, sendo que 
ambas podem ser falíveis. Quando devida-
mente reconhecidas, pode-se evitar que as 
recomendações sejam vistas como prescri-
tivas e favoráveis à realização de estudos, 
em que a opinião prevalece e as evidên-

Tabela 1.
Classes de recomendações

Classes de 
recomendações Definição Palavras sugeridas 

para uso
Classe I Evidência e/ou consenso geral de que determinado tratamento ou 

procedimento é benéfico, útil e eficaz.
É recomendado/  
está indicado

Classe II Evidências contraditórias e/ou divergências de opiniões sobre a  
utilidade/eficácia de determinado tratamento ou procedimento.

Classe IIa Peso da evidência/opinião é a favor da utilidade/eficácia Deve ser considerado
Classe IIb Utilidade/eficácia é menos bem estabelecida pela evidência/opinião. Pode ser considerado

Classe III Evidências ou consenso geral de que determinado tratamento ou 
procedimento não é útil/eficaz e, em alguns casos, pode ser prejudicial.

Não é recomendado

Tabela 2. 
Níveis de evidência

Nível de evidência A Dados obtidos a partir de vários ensaios clínicos aleatorizados ou de meta-análises
Nível de evidência B Dados obtidos de um único ensaio clínico aleatorizado ou de grandes estudos não aleatorizados
Nível de evidência C Consenso de opinião de especialistas e/ou pequenos estudos, estudos retrospectivos e registros



11

cias estão em falta. Um quarto princípio, 
em linha com este propósito de educação, 
é o de providenciar um grande número de 
tabelas e um conjunto de recomendações 
concisas que podem facilmente e rapida-
mente ser consultadas por médicos na sua 
prática de rotina. Os membros Europeus 
do Grupo de Trabalho, responsáveis pelas  
guidelines de 2013 sobre a hipertensão, fo-
ram nomeados pela ESHe pela ESC, com 
base na sua experiência reconhecida e au-
sência de grandes conflitos de interesse — 
os formulários de declaração de interesses 
podem ser encontrados no site da ESC 
(www.escardio. org/guidelines) e no site da 
ESH (www. eshonline.org).

A cada membro foi atribuída uma tare-
fa de escrita específica, a qual foi revista 
por três coordenadores e, em seguida, por 
dois presidentes, um nomeado pela ESH e 
outro pela ESC.

O texto foi finalizado ao longo de aproxi-
madamente 18 meses, durante os quais 
os membros do Grupo de Trabalho se reu-
niram várias vezes e se corresponderam 
intensamente no intervalo das reuniões.  
Antes da publicação, o documento foi 
também avaliado duas vezes por 42 re-
visores europeus, metade deles selecio-
nados pela ESH e a outra metade, pela 
ESC. Assim, podemos afirmar com con-
fiança que as recomendações emitidas 
pelas guidelines de 2013 da ESH/ESC 
sobre a hipertensão refletem largamen-
te as opiniões mais recentes sobre o 
estado-da-arte no que se refere à hiper-
tensão, conforme vistas pelos cientistas 
e médicos da Europa. As despesas com 
as reuniões e restante trabalho foram 
partilhadas pela ESH e pela ESC.

1.2 Novos aspectos

Devido às novas evidências acerca de 
vários aspectos do diagnóstico e tera-

pêutica da hipertensão, as presentes 
guidelines diferem em muitos aspectos 
das anteriores2. Algumas das diferenças 
mais importantes encontram-se listadas 
a seguir:

1. Dados epidemiológicos sobre a hiper-
tensão e controle da PA na Europa. 

2. Fortalecimento do valor do prognóstico 
da monitorização residencial da pres-
são arterial (MRPA) e do seu papel no 
diagnóstico e tratamento da hiperten-
são, ao lado da monitorização ambula-
torial da pressão arterial (MAPA). 

3. Atualização do significado prognóstico 
da PA noturna, hipertensão do avental 
branco e hipertensão mascarada. 

4. Re-ênfase na integração da PA, fato-
res de risco cardiovascular (CV), lesão 
de órgãos-alvo assintomática (LOA) e 
complicações clínicas relacionadas 
com a avaliação total do risco CV. 

5. Atualização do significado prognóstico 
das LOAs assintomáticas, incluindo 
coração, vasos sanguíneos, rim, olhos 
e cérebro. 

6. Reconsideração do risco de excesso 
de peso e índice de massa corporal 
alvo (IMC) na hipertensão. 

7. Hipertensão em jovens. 

8. Início do tratamento anti-hipertensivo. 
Mais critérios com base em evidências 
e indicação de não tratar com medica-
mentos a PA normal alta. 

9. PA-alvo para tratamento. Mais crité-
rios com base em evidências e pres-
são arterial sistólica-alvo unificada 
(PAS) (<140 mmHg) em doentes de 
elevado e menor risco CV. 
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10. Abordagem liberal à monoterapia ini-
cial, sem qualquer propósito de orde-
nação de escolha. 

11. Esquema revisto no que se refere à 
prioridade das combinações de dois 
fármacos. 

12. Novos algoritmos terapêuticos para 
alcançar a PA-alvo. 

13. Seção ampliada sobre as estratégias 
terapêuticas em condições especiais.

14. Recomendações revistas sobre o tra-
tamento da hipertensão em idosos. 

15. Tratamento medicamentoso de octo-
genários. 

16. Especial atenção para a hipertensão 
resistente e novas abordagens de tra-
tamento. 

17. Maior atenção dada à terapêutica 
guiada pelas LOAs. 

18. Novas abordagens para o tratamento 
crônico da doença hipertensiva.

2. Aspectos Epidemiológicos

2.1 Relação da pressão 
arterial com lesões 
cardiovasculares e renais
A relação entre os valores da PA e even-
tos CVs e renais, mórbidos e fatais, foi 
abordada em um vasto leque de estudos 
observacionais3. Os resultados, relatados 
em detalhe nas guidelines de 2003 e 2007 
da ESH/ESC1,2, podem ser resumidos da 
seguinte forma:

1. A PA de consultório tem uma relação 
contínua e independente com a incidên-
cia de vários eventos CV — acidente 

vascular cerebral, infarto do miocárdio, 
morte súbita, insuficiência cardíaca e 
doença arterial periférica (DAP), as-
sim como com doença renal terminal 
(DRT)3-5. Isso é verdade para todas as 
idades e todos os grupos étnicos6,7. 

2. A relação com a PA estende-se desde os 
níveis mais elevados de PA até valores 
relativamente baixos de 110–115 mmHg 
para a PAS e 70–75 mmHg para a PA 
diastólica (PAD). A PAS parece ser 
melhor para prever eventos do que a 
PAD após os 50 anos de idade8,9 e, em 
indivíduos idosos, a pressão de pulso 
(a diferença entre os valores de PAS 
e PAD) tem sido relatada como tendo 
um possível papel adicional no prog-
nóstico10. Isso é também indicado 
para o risco CV particularmente alto, 
exibido por doentes com PAS elevada 
e uma PAD normal ou baixa — hiper-
tensão sistólica isolada (HSI)11. 

3. Uma relação contínua com eventos 
também é exibida para os valores 
da PA fora do consultório, tais como 
aqueles obtidos pelas MRPA e MAPA 
(ver Seção 3.1.2). 

4. A relação entre a PA e a morbidade 
e mortalidade CV é modificada pela 
concomitância de outros fatores CV 
de risco. Os fatores metabólicos de 
risco são mais comuns quando a PA 
está mais elevada do que quando está 
mais baixa12,13. 

2.2 Definição e classificação 
da hipertensão
A relação contínua entre PA e eventos CV 
e renais dificulta a distinção entre normo-
tensão e hipertensão, quando baseada 
em valores de corte da PA.

Isso acontece porque, na população em 
geral, os valores da PAS e da PAD têm 
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uma distribuição unimodal14. Na prática, 
contudo, os valores de corte da PA são 
universalmente utilizados, tanto para sim-
plificar o método de diagnóstico quanto 
para facilitar a decisão sobre o tratamento.  
A classificação recomendada não foi mo-
dificada e é idêntica à das guidelines de 
2003 e 2007 da ESH/ESC (Tabela 3). 
A hipertensão é definida pelos valores 
>140 mmHg da PAS e/ou >90 mmHg da 
PAD, com base nas evidências dos ECCA 
de que, em doentes com esses valores 
de PA, demonstrou-se que a redução da 
PA induzida pelo tratamento é benéfica 
(ver Seções 4.1 e 4.2). A mesma classi-
ficação é usada em indivíduos jovens, de  
meia-idade e idosos, enquanto que crité-
rios diferentes com base em percentis são 
adotados em crianças e adolescentes, 
para os quais não estão disponíveis dados 
de estudos de intervenção. Detalhes da 
classificação da PA em rapazes e moças, 
de acordo com idade e peso, podem ser 
encontrados nos relatórios da ESH sobre 
diagnóstico, avaliação e tratamento da PA 
elevada, em crianças e adolescentes15.

2.3 Prevalência da hipertensão

Encontram-se disponíveis dados com-
paráveis e limitados sobre a prevalência 
da hipertensão arterial e tendências tem-

porais dos valores da PA, em diferentes 
países da Europa16. Em geral, a preva-
lência da hipertensão parece ser aproxi-
madamente de 30–45% na população em 
geral, com um aumento acentuado rela-
cionado com o envelhecimento. Também 
parecem existir diferenças notáveis nos 
níveis médios da pressão arterial em to-
dos os países, sem tendências sistemá-
ticas no sentido de mudanças da PA na 
década passada17-37.

Devido à dificuldade de obtenção de resul-
tados comparáveis entre os países ao longo 
do tempo, foi sugerido o uso de um substi-
tuto do status hipertensivo38. A mortalidade 
por AVC é uma boa candidata, porque a 
hipertensão é, de longe, a causa mais im-
portante desse evento. Tem sido relatada 
uma relação próxima entre a prevalência 
de hipertensão e a mortalidade por AVC39. 
A incidência e as tendências de mortalidade 
por AVC na Europa têm sido analisadas por 
meio do uso das estatísticas da Organiza-
ção Mundial da Saúde (WHO). Os países 
da Europa Ocidental apresentam uma ten-
dência de queda, ao contrário dos países 
da Europa Oriental, que mostram um au-
mento claro nas taxas de mortalidade por 
acidente vascular cerebral40.

2.4 Hipertensão arterial e risco 
cardiovascular total
Durante muito tempo, as recomendações 
da hipertensão focaram-se nos valores da 
PA como as únicas ou as principais variá-
veis a determinar a necessidade de (e o 
tipo de) tratamento. Em 1994, a ESC, a 
ESH e a Sociedade Europeia de Ateros-
clerose (EAS) desenvolveram recomen-
dações conjuntas na prevenção da doen-
ça cardíaca coronária (DCC) na prática 
clínica41 e enfatizaram que a prevenção 
da DCC deveria estar relacionada com 
a quantificação do risco CV total (ou glo-
bal). Essa abordagem é, agora, aceita de 
um modo geral e já se integrou às guide-

Tabela 3. 
Definições e classificações dos níveis de pressão 
arterial no consultório (mmHg)

Categoria Sistólica Diastólica
Ótima <120 e <80
Normal 120–129 e/ou 80–84
Normal alta 130–139 e/ou 85–89
Hipertensão de grau 1 140–159 e/ou 90–99
Hipertensão de grau 2 160–179 e/ou 100–109
Hipertensão de grau 3 ≥180 e/ou ≥110
Hipertensão sistólica 
isolada

≥140 e <90

A categoria da pressão arterial (PA) é definida 
pelo nível mais elevado de PA, sistólica ou 
diastólica. A hipertensão sistólica isolada deve ser 
classificada de grau 1, 2 ou 3, de acordo com os 
valores da PA sistólica nos intervalos indicados.
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lines de 2003 e 2007 da ESH/ESC para 
o tratamento da hipertensão arterial1,2. 
O conceito baseia-se no fato de apenas 
uma pequena fração da população hiper-
tensa ter uma PA elevada isoladamente, 
com a maioria apresentando fatores de 
risco CV adicionais. Além disso, quando 
concomitantemente presentes, a PA e ou-
tros fatores de risco CV podem potencia-
lizar uns aos outros, levando a um risco 
CV total que é maior do que a soma dos 
seus componentes individuais. Por fim, 
em indivíduos de alto risco, as estraté-
gias de tratamento anti-hipertensivo (iní-
cio e intensidade do tratamento, uso de 
combinações de medicamentos etc. — 
ver Seções 4, 5, 6 e 7), assim como ou-
tros tratamentos, podem ser diferentes 
daqueles a ser implementados em indi-
víduos de baixo risco. Há evidências de 
que em indivíduos de alto risco o contro-
le da PA é mais difícil e requer mais fre-
quentemente a combinação de fármacos  
anti-hipertensivos com outras terapêuti-
cas, tais como os tratamentos agressivos 
de redução dos lipídeos. A abordagem te-
rapêutica deve considerar o risco CV to-
tal, em adição aos níveis da PA, de modo 
a maximizar a relação custo-efetividade 
do tratamento da hipertensão.

2.4.1 Avaliação do risco 
cardiovascular total
A estimativa do risco CV total é fácil em 
subgrupos particulares de doentes, tais 
como aqueles com antecedentes de do-
ença cardiovascular estabelecida (DCV), 
diabetes, DCC ou com fatores de risco 
isolados muito elevados. Em todas es-
sas situações, o risco CV total é alto ou 
muito alto, requerendo medidas de re-
dução do risco CV bem mais intensas. 
No entanto, um elevado número de do-
entes com hipertensão não pertence a 
qualquer uma das categorias anteriores 
e a identificação daqueles que estão em 
risco baixo, moderado, alto ou muito alto 

requer o uso de modelos que possam 
estimar o risco CV total, de modo que se 
possa ajustar a abordagem terapêutica 
em conformidade.

Vários métodos computadorizados foram 
desenvolvidos para estimar o risco CV to-
tal41-48. Os seus valores e limitações foram 
recentemente revistos49. O modelo de 
Avaliação do Risco Coronário Sistemáti-
co (SCORE) foi desenvolvido com base 
em grandes estudos europeus de coorte. 
O modelo estima o risco de se falecer de 
doença CV (e não apenas coronária) ao 
longo de dez anos, com base em idade, 
sexo, hábitos tabágicos, colesterol total e 
pressão arterial sistólica (PAS)43. O mode-
lo SCORE permite a calibração de gráfi-
cos para diferentes países, o que tem sido 
feito em vários países europeus. Em nível 
internacional, são fornecidos dois conjun-
tos de gráficos: um para países de alto ris-
co e outro para os de baixo risco. A versão 
eletrônica e interativa do SCORE, conhe-
cida como Heart SCORE (disponível em 
www.heartscore.org), foi adaptada para 
permitir também o ajuste para o impac-
to do colesterol das lipoproteínas de alta 
densidade, no risco CV total.

Os gráficos e as suas versões eletrônicas 
podem auxiliar na avaliação e tratamen-
to, mas devem ser interpretados à luz do 
conhecimento e da experiência do médi-
co, principalmente no que diz respeito às 
condições locais. Além disso, a implica-
ção de que a estimativa do risco CV to-
tal está associada a melhores resultados 
clínicos, quando comparada com outras 
estratégias, não foi testada adequada-
mente. O risco pode ser maior do que o 
indicado nas tabelas em:

1. Indivíduos sedentários e nos com obe-
sidade central; o aumento do risco re-
lativo associado ao excesso de peso 
é maior em indivíduos mais jovens do 
que em indivíduos mais idosos. 
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2. Indivíduos socialmente desfavorecidos 
e os pertencentes a minorias étnicas. 

3. Indivíduos com elevada glicemia em 
jejum e/ou teste de tolerância à gli-
cose anormal, que não satisfazem os 
critérios de diagnóstico para diabetes. 

4. Indivíduos com aumento de triglicéri-
des, fibrinogênio, apolipoproteína B, 
níveis de lipoproteína(a) e proteína 
C-reativa de alta sensibilidade. 

5. Indivíduos com história familiar de do-
ença CV prematura (antes dos 55 anos 
de idade nos homens e dos 65 anos nas 
mulheres). 

No SCORE, o risco CV total é expres-
so como o risco absoluto de morrer de 
doenças cardiovasculares em dez anos. 
Devido à sua forte dependência da ida-
de, em pacientes jovens, o risco CV to-

tal absoluto pode ser baixo, mesmo na 
presença de PA elevada com fatores de 
risco adicionais. Contudo, se insuficien-
temente tratada, essa condição pode 
levar a uma situação de alto risco, par-
cialmente irreversível, anos mais tarde. 
Em indivíduos mais jovens, as decisões 
de tratamento devem ser preferencial-
mente conduzidas pela quantificação 
do risco relativo ou estimando a idade 
cardíaca ou vascular. O gráfico sobre o 
risco relativo encontra-se disponível nas 
guidelines conjuntas das Sociedades 
Europeias sobre Prevenção de DCV na 
Prática Clínica50, o que se torna útil no 
aconselhamento dos mais jovens.

Tem sido dada uma ênfase adicional à 
identificação de LOA, a partir das altera-
ções assintomáticas relacionadas com a 
hipertensão em vários órgãos que indi-
cam progressão no contínuo das DCV, o 
que aumenta significativamente o risco 

Figura 1.
Estratificação do risco cardiovascular total em categorias de risco baixo, moderado, alto e muito alto 
de acordo com a PAS e a PAD, prevalência de FR, LOA assintomática, diabetes, estádio de DRC ou 
DCV sintomática. Os indivíduos com PA no consultório normal alta, mas com uma PA elevada fora do 
consultório (hipertensão mascarada), têm um risco cardiovascular semelhante ao dos hipertensos. 
Os indivíduos com pressão arterial no consultório elevada, mas com uma PA normal fora do 
consultório (hipertensão do avental branco), particularmente se não tiverem diabetes, LOA, DCV ou 
DRC, têm menor risco do que os que têm hipertensão sustentada para a mesma PA do consultório

PA: pressão arterial; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; HTA: hipertensão 
arterial; LOA: lesão de órgão-alvo; DRC: doença renal crônica; DCV: doença cardiovascular; FR: fator 
de risco.

Pressão arterial (mmHg)

Outros fatores de risco, lesão de Normal alta
P

AS 130–139
ou PAD 85–89

órgãos assintomática

Sem fatores de risco Risco baixo Risco moderado Risco alto
  

1–2 fatores de risco Risco baixo Risco moderado
Risco

Risco altomoderado a alto

≥3 fatores de risco
Risco baixo a Risco

Risco alto Risco altomoderado moderado a alto   

LOA, DRC em fase 3 ou diabetes
Risco

Risco alto Risco alto
Risco alto a
muito alto  

DCV, DRC sintomática fase ≥4 ou
Risco muito alto Risco muito alto Risco muito alto Risco muito altodiabetes com LOA/FR

moderado a alto

HTA Grau 1
PAS 140–159
ou PAD 90–99

HTA Grau 2
PAS 160–179

ou PAD 100–109

HTA Grau 3
PAS≥180

ou PAD≥110



16

muito além do que é causado pela sim-
ples presença de fatores de risco. Uma 
seção à parte (Seção 3.7) é dedicada à 
busca de LOA em fase assintomática51-53, 
em que é discutida a evidência de risco 
adicional em cada alteração subclínica.

Durante mais de uma década, as guideli-
nes internacionais para o tratamento da 

hipertensão (as Guidelines da WHO/Socie-
dade Internacional de Hipertensão de 1999 
e 2003 e as Guidelines da ESH/ESC de 
2003 e 2007)1,2,54,55 têm estratificado o ris-
co CV em diferentes categorias, baseadas 
nos graus da PA, fatores CV de risco, LOAs 
assintomáticas e presença de diabetes, 
DCV sintomática ou doença renal crônica 
(DRC), conforme também realizado pelas 

Tabela 4. 
Fatores — outros que não PA do consultório — influenciando o prognóstico usado para estratificação 
de risco cardiovascular total na Figura 1

Fatores de risco
Sexo masculino
Idade (homens ≥55 anos; mulheres ≥65 anos)
Tabagismo
Dislipidemia

Colesterol total >4,9 mmol/L (190 mg/dL) e/ou
Colesterol LDL >3,0 mmol/L (115 mg/dL) e/ou
Colesterol HDL <1,0 mmol/L (40 mg/dL), mulheres <1,2 mmol/L (46 mg/dL) e/ou
Triglicerídeos >1,7 mmol/L (150 mg/dL)

Glicemia plasmática em jejum 5,6–6,9 mmol/L (102–125 mg/dL)
Teste de tolerância à glicose anormal
Obesidade [IMC ≥30 kg/m2 (altura2)]
Obesidade abdominal (circunferência da cintura: homens ≥102 cm; Mulheres ≥88 cm – em caucasianos)
Historial familiar de DCV prematura (homens com <55 anos; mulheres com <65 anos)
Lesões assintomáticas de órgãos
Pressão de pulso (nos idosos) ≥60 mmHg
HVE eletrocardiográfica (Índice Sokolow–Lyon >3,5 mV; RaVL >1,1 mV; Cornell voltage >244 mV*ms) ou
HVE ecocardiográfica [Índice MVE: homens >115 g/m2; mulheres >95 g/m2 (ASC)]a

Espessamento da parede da carótida (EIM >0,9 mm) ou placa
VOP carótido-femoral >10  m/s
Índice tornozelo braço <0,9
DRC com TFGe 30–60 mL/min/1,73 m2 (ASC)
Microalbuminúria (30–300 mg/24 h) ou relação albumina-creatinina (30–300 mg/g; 3,4– 34 mg/mmol) 
(preferencialmente urina da manhã)
Diabetes mellitus
Glicemia em jejum ≥7,0 mmol/L (126 mg/dL) em duas medições repetidas e/ou
HbA1c >7% (53 mmol/mol) e/ou
Glicose no plasma pós-sobrecarga >11,0 mmol/L (198 mg/dL)
DCV estabelecida ou doença renal
Doença cerebrovascular: acidente vascular cerebral isquêmico; hemorragia cerebral; ataque isquêmico transitório
DCC: infarto do miocárdio; angina; revascularização do miocárdio com PTCA ou BAC
Insuficiência cardíaca, incluindo com FE preservada
Doença arterial periférica dos membros inferiores, sintomática
DRC com TFGe <30 mL/min/1,73m2 (ASC); proteinúria (>300 mg/24 h).
Retinopatia avançada: hemorragias ou exsudatos, papiledema

IMC: índice de massa corporal; DCV: doença cardiovascular; HVE: hipertrofia ventricular esquerda; 
MVE: massa ventricular esquerda; ASC: área de superfície corporal; EIM: espessura íntima média; 
VOP: velocidade da onda de pulso; DRC: doença renal crônica; TFGe: taxa de filtração glomerular 
estimada; HbA1c: hemoglobina glicada; DCC: doença cardíaca coronária; PTCA: intervenção coronária 
percutânea; BAC: cirurgia de revascularização coronária; FE: fração de ejeção.
aRisco máximo para HVE concêntrica: aumento do índice de MVE com uma espessura/raio de parede de 0,42.



17

guidelines de Prevenção de 2012 da ESC50. 
A classificação em risco baixo, moderado, 
alto e muito alto encontra-se nas guidelines 
atuais e refere-se ao risco de mortalidade 
CV em dez anos, conforme definido pelas 
guidelines de Prevenção de 2012 da ESC 
(Figura 1)50. Os fatores em que a estratifi-
cação se baseia encontram-se resumidos 
na Tabela 4.

2.4.2 Limitações

Todos os modelos disponíveis atualmen-
te para a avaliação de risco CV têm li-
mitações que devem ser apreciadas. 
O significado das LOAs para determinar 
o cálculo de risco global encontra-se de-
pendente do quão cuidadosamente se 
avalia o dano, com base nos recursos 
disponíveis. Também devem ser mencio-
nadas as limitações conceituais. Nunca 
devemos nos esquecer de que o racional 
para a determinação do risco CV total tem 
como objetivo usar da melhor forma os 
recursos limitados para prevenir doenças 
cardiovasculares, isto é, graduar as medi-
das preventivas em relação ao aumento 
do risco. Ainda, a estratificação do risco 
absoluto é frequentemente utilizada por 
fornecedores de cuidados de saúde priva-
dos ou públicos para estabelecerem uma 
barreira, abaixo da qual o tratamento não 
é recomendado. Deve ser recordado que 
qualquer limite utilizado para definir risco 
CV total elevado é arbitrário, assim como 
o uso de um valor de corte que leve a in-
tervenções intensivas acima desse limite 
e sem qualquer ação efetuada abaixo.

Finalmente, existe um forte efeito da ida-
de sobre os modelos de risco CV total. 
É tão forte que os adultos jovens (parti-
cularmente mulheres) têm pouca proba-
bilidade de alcançar níveis de alto risco, 
mesmo quando têm mais do que um fator 
de risco importante e um claro aumento 
no risco relativo. Em contraste, muitos 
homens idosos (por exemplo, >70 anos) 

atingem um nível de risco total alto en-
quanto existe pouco risco aumentado, 
relativamente aos seus pares. As conse-
quências são que a maioria dos recursos 
encontra-se concentrada nos indivíduos 
mais idosos, cuja potencial esperança 
de vida é relativamente curta, apesar da 
intervenção, e pouca atenção é dada a 
indivíduos jovens, com alto risco relati-
vo, embora, na ausência de intervenção, 
em longo prazo, a exposição a um risco 
elevado possa conduzir a uma situação 
de alto e parcialmente irreversível risco 
na meia-idade, com um potencial de re-
dução da sua esperança média de vida 
que, de outra forma, seria maior.

2.4.3 Síntese das recomendações 
sobre a avaliação do risco 
cardiovascular total

Avaliação do risco 
cardiovascular total
Recomendações Classea Nívelb Ref.c

Em indivíduos 
assintomáticos com 
hipertensão, mas livres de 
doenças cardiovasculares, 
doença renal crônica e 
diabetes, a estratificação 
do risco CV total, usando 
o modelo do SCORE, 
é recomendada como 
requisito mínimo.

I B 43

Como existem evidências 
de que as LOAs 
predizem a morte CV, 
independentemente 
do SCORE, deve ser 
considerada uma pesquisa 
de LOA, em particular 
em indivíduos com risco 
moderado.

IIa B 51,53

Recomenda-se que 
as decisões sobre 
estratégias de tratamento 
dependam do nível inicial 
de risco CV total.

I B 41, 42, 
50

CV: cardiovascular; SCORE: Systematic COronary 
Risk Evaluation; LOA: lesão de órgãos-alvo.
aClasse de recomendação; bnível de evidência; 
creferência(s) de apoio a níveis de evidência.



18

3. Avaliação Diagnóstica
A avaliação inicial de um doente com hiper-
tensão deve (i) confirmar o diagnóstico da 
hipertensão, (ii) detectar causas de hiper-
tensão arterial secundária e (iii) avaliar o ris-
co cardiovascular, LOA e doenças clínicas  
concomitantes. Isso exige uma medição 
da PA, história médica, incluindo história 
familiar, exame físico, investigações labo-
ratoriais e outros testes de diagnóstico.  
Algumas das investigações são necessá-
rias em todos os doentes; outras, apenas 
em grupos específicos de pacientes.

3.1 Medição da pressão arterial

3.1.1. Pressão arterial do 
consultório ou clínica
Atualmente, a PA já não pode ser esti-
mada usando um esfigmomanômetro de 
mercúrio em muitos — mas não em to-
dos — os países europeus. Em vez disso, 
são usados esfigmomanômetros semiau-
tomáticos com recurso a métodos auscul-
tatórios ou oscilométricos.

Esses dispositivos devem ser valida-
dos de acordo com protocolos padrão 
e a sua precisão deve ser verificada 
periodicamente, através da calibração 
num laboratório técnico56. A medição 
da pressão arterial no braço é preferí-
vel e as dimensões do braçal devem ser 
adaptadas à circunferência do braço. 
No caso de uma diferença significativa 
da PAS (>10 mmHg) e consistente entre 
os dois braços, situação que demons-
trou acarretar um risco CV aumenta-
do57, o braço com valores de PA mais 
elevados deve ser o usado. A diferença 
entre braços é significativa, se demons-
trada pela medição simultânea dos bra-
ços; se obtivermos a diferença entre 
braços com a medição sequencial, essa 
situação pode ser devida à variabilidade 
da PA. Em indivíduos idosos, doentes 

diabéticos e em outras condições nas 
quais a hipotensão ortostática pode ser 
frequente ou suspeitada, é recomenda-
do que a PA seja medida 1 a 3 minu-
tos depois da assunção da posição de 
pé. A hipotensão ortostática — definida 
como uma redução da PAS >20 mmHg 
ou da PAD >10 mmHg após 3 minutos 
da passagem à posição de pé — tem 
mostrado um prognóstico pior para a 
mortalidade e eventos cardiovascula-
res58,59. Se possível, o registro automati-
zado de múltiplas leituras da PA no con-
sultório, com o doente sentado numa 
sala isolada, embora fornecendo menos 
informação em geral, pode ser consi-
derado como um meio para melhorar a 
reprodutibilidade e aproximar os valores 
da PA no consultório àqueles fornecidos 
pelas MRPA ou MAPA durante o dia60,61. 

As medições da PA devem ser sempre 
associadas à medição da frequência 
cardíaca, porque os valores da frequ-
ência cardíaca em repouso preveem, 
independentemente, eventos cardio-
vasculares mórbidos ou fatais em vá-
rias situações, incluindo a hipertensão 
arterial62,63. Instruções para corrigir as 
medições da PA de consultório estão 
resumidas na Tabela 5.

3.1.2 Pressão arterial fora do 
consultório
A maior vantagem da monitorização da 
PA fora do consultório é que ela forne-
ce um grande número de medições da 
PA fora do ambiente médico, o que re-
presenta uma avaliação mais fidedigna 
da PA real do que a PA do consultório. 
A PA fora do consultório é habitualmente 
avaliada pela MAPA ou pela MRPA, ge-
ralmente por automedição. Alguns prin-
cípios gerais e observações mantêm-se 
para os dois tipos de monitoração, além 
das recomendações para a medição da 
PA no consultório64-67: 
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1. O procedimento deve ser devidamen-
te explicado ao doente, com instru-
ções verbais e escritas. Além disso, a 
automedição da PA requer formação 
adequada sob supervisão médica.

2. A interpretação dos resultados deve 
ter em conta que a reprodutibilidade 
das medições da PA fora do consultó-
rio é razoavelmente boa para a média 
das 24 h, média diurna e média no-
turna, mas menor para períodos mais 
curtos dentro das 24 h e para índices 
mais complexos e derivados68.

3. A MAPA e a MRPA fornecem informa-
ções um pouco diferentes do estado 
tensional e do risco do indivíduo e os 
dois métodos devem, neste sentido, 
ser considerados como complemen-
tares, em vez de concorrentes ou al-
ternativos. A correspondência entre 
as medições com a MAPA e a MRPA 
é boa a moderada.

4. A PA do consultório é geralmente 
mais elevada do que a PA ambula-
torial ou residencial e a diferença 
aumenta à medida que a PA do con-
sultório aumenta. Valores de corte 
para a definição de hipertensão re-
sidencial e para a PA ambulatorial, 
de acordo com o Grupo de Trabalho 
da ESH sobre Monitorização da PA, 
encontram-se na Tabela 664-67.

5. Os dispositivos devem ser avalia-
dos e validados de acordo com os 
protocolos padrão internacionais e 
devem ser mantidos adequada e re-
gularmente calibrados, pelo menos 
a cada 6 meses. As regras da vali-
dação podem ser obtidas nos sites 
adequados.

Tabela 5. 
Medição da pressão arterial no consultório

Quando medir a pressão arterial no consultório, 
deve-se ter estes cuidados:
• Permitir que os pacientes se sentem entre 3 a 5 

minutos antes de iniciar as medições da PA. 

• Fazer, pelo menos, duas medições da PA, na 
posição sentada, espaçadas de 1 a 2 minutos, e 
medições adicionais, se as duas primeiras forem 
bastante diferentes. Considere a média das 
medições da PA, se achar adequado. 

• Fazer medições repetidas da PA para melhorar a 
precisão, em pacientes com arritmias, tais como a 
fibrilação atrial. 

• Usar uma braçadeira normal (12 a 13 cm de 
largura e 35 cm de comprimento), mas tenha uma 
grande e uma pequena disponíveis para braços 
grandes (circunferência do braço >32 cm) e finos, 
respectivamente. 

• Ter o braçal ao nível do coração, 
independentemente da posição do doente. 

• Quando adotar o método auscultatório, use 
as fase I e V (desaparecimento) dos sons 
de Korotkoff para identificar a PA sistólica e 
diastólica, respectivamente. 

• Medir a PA em ambos os braços, na primeira 
consulta, para detectar possíveis diferenças. 
Se isso acontecer, usar o braço com valor mais 
elevado como referência. 

• Medir a PA na primeira consulta, 1 a 3 minutos após 
a assunção da posição de pé, em idosos, diabéticos 
e em outras situações em que a hipotensão 
ortostática pode ser frequente ou suspeitada. 

• Quando optar pela medição convencional da PA, 
medir a frequência cardíaca pela palpação do 
pulso (pelo menos 30 segundos), após a segunda 
medição na posição sentada. 

PA: pressão arterial.

Tabela 6. 
Definições da hipertensão pelos níveis da 
pressão arterial dentro e fora de consultório

Categoria
PA 

sistólica 
(mmHg)

PA 
diastólica 
(mmHg)

PA no consultório ≥140 e/ou ≥90

PA ambulatorial (MAPA)

Durante o dia  
(ou acordado)

≥135 e/ou ≥85

Durante a noite  
(ou a dormir)

≥120 e/ou ≥70

24 h ≥130 e/ou ≥80

PA residencial (MRPA) ≥135 e/ou ≥85

PA: pressão arterial; MAPA: monitorização 
ambulatorial da pressão arterial; MRPA: 
monitorização residencial da pressão arterial.
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3.1.2.1. Monitorização ambulatorial 
da pressão arterial

3.1.2.1.1. Aspectos metodológicos

Uma série de aspectos metodológicos 
foi abordada pelo Grupo de Trabalho 
da ESH sobre Monitorização da PA64,65. 
A MAPA é realizada com o doente usando 
um dispositivo de medição da PA portátil, 
geralmente no braço não dominante, num 
período entre 24 e 25 horas, de modo que 
dê informações sobre a PA durante as ati-
vidades do dia e à noite, durante o sono. 
No momento da colocação do dispositivo 
portátil, a diferença entre os valores ini-
ciais e os da medição da PA pelo opera-
dor não deve ser maior do que 5 mmHg. 
No caso de uma diferença maior, o bra-
çal da MAPA deve ser removido e colo-
cado novamente. O doente é instruído a 
envolver-se em atividades normais, mas 
abster-se de exercício extenuante e, no 
momento da insuflação, parar de se me-
xer e falar, mantendo o braço quieto com 
o braçal ao nível do coração. O paciente 
é solicitado a fornecer informações num 
diário sobre sintomas e eventos que pos-
sam influenciar a PA, além da hora da ad-
ministração dos fármacos, das refeições 
e quando se deita ou levanta da cama.

Na prática clínica, as medições são fre-
quentemente feitas com intervalos de 
15 minutos, durante o dia, e a cada 30 mi-
nutos durante a noite; intervalos exces-
sivos entre as leituras da PA devem ser 
evitados, porque reduzem a precisão da 
estimativa da PA das 24 h69. Pode ser re-
comendado que sejam efetuadas medi-
ções com a mesma frequência, durante 
o dia e a noite — por exemplo, a cada 
20 minutos, durante toda a monitoriza-
ção. As medições são descarregadas 
para um computador e pode ser execu-
tada uma série de análises. O registro de 
pelo menos 70% das medições da PA du-
rante os períodos diurno e noturno deve 

ser considerado satisfatório ou, então, a 
monitorização deve ser repetida. A detec-
ção de leituras com artefatos e a mani-
pulação de valores limite têm sido objeto 
de debate, mas, se existem medições 
suficientes, a edição não é considerada 
necessária e somente leituras grosseira-
mente incorretas devem ser excluídas. 
Deve ser realçado que as leituras podem 
não ser precisas quando o ritmo cardíaco 
é marcadamente irregular70.

3.1.2.1.2 Pressão arterial diurna, noturna 
e de 24 h

Além do registro gráfico dos valores, as 
médias das PA diurna, noturna e de 24 h 
são as variáveis mais habitualmente utili-
zadas na prática clínica. As médias das PA 
diurna e noturna podem ser calculadas a 
partir do diário, em função das horas de 
levantar e ir para a cama. Um método al-
ternativo é o da utilização de curtos perío-
dos fixos de tempo, nos quais o acordar 
e o deitar — períodos que diferem de pa-
ciente para paciente — são eliminados. 
Tem sido demonstrado, por exemplo, que 
as médias da PA entre as 10 h e as 20 h 
e da meia-noite até às 6 h da manhã têm 
boa correspondência com a PA do doente 
acordado ou dormindo71, mas outros perí-
odos curtos e fixos de tempo têm sido pro-
postos, como os das 9 h às 21 h e da 1 h 
da manhã às 6 h da manhã. No caso de 
diferentes intervalos de medição durante 
o dia e a noite e tendo em conta valores 
em falta, recomenda-se que a média da 
PA de 24 h seja ponderada para inter-
valos entre leituras sucessivas, ou seja, 
calculada a média das médias das 24 h, 
para evitar a sobreavaliação da média da 
PA das 24 h72.

A relação da PA entre a noite e o dia re-
presenta a relação entre as médias da 
PA da noite e do dia. A PA costuma di-
minuir durante a noite — definido como 
dipping. Apesar de o grau de dipping à 
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noite ter uma distribuição normal numa 
amostra populacional, é aceito, de um 
modo geral, que o achado de uma PA 
noturna que caiu >10% em relação aos 
valores de dia (relação da PA noite-dia 
<0,9) seja aceito como um corte arbi-
trário na definição dos indivíduos como 
dippers. Recentemente, mais categorias 
de dipping foram propostas: ausência de 
dipping, isto é, aumento da PA noturna 
(relação >1,0); dipping ligeiro (0,9 < rela-
ção <1,0); dipping (0,8 < relação <0,9); e 
dipping extremo (relação <0,8).

Devemos ter em mente que a reproduti-
bilidade do padrão dipping é limitada73,74. 
As razões possíveis para a ausência de 
dipping são distúrbios do sono, apneia 
obstrutiva do sono, obesidade, elevada 
ingestão de sal em indivíduos sensíveis 
ao sal, hipotensão ortostática, disfunção 
autonômica, doença renal crônica (DRC), 
neuropatia diabética e idade avançada.

3.1.2.1.3 Análises adicionais

Uma série de índices adicionais pode ser 
derivada dos registros da MAPA75-81. Eles 
incluem: variabilidade da PA75, subida ma-
tinal da PA76,77,81, carga tensional78 e o índi-
ce de rigidez arterial ambulatorial79,80. Con-
tudo, os seus valores preditivos adicionais 
não são ainda claros e devem, assim, ser 
considerados como experimentais e não 
serem utilizados por rotina na clínica.

Vários desses índices são discutidos ao 
pormenor em tomadas de posição e gui-
delines da ESH64,65, incluindo informações 
sobre as características recomendadas 
para o software da MAPA na prática clí-
nica, que incluem a necessidade de um 
relatório clínico padrão, um relatório inter-
pretativo, um relatório de tendências para 
comparar registros obtidos nas horas ex-
tras e um relatório de pesquisa, oferecen-
do uma série de parâmetros adicionais, 
tais como os listados anteriormente.

3.1.2.1.4 Significado prognóstico da 
pressão arterial ambulatorial

Vários estudos têm mostrado que a hi-
pertrofia do ventrículo esquerdo (HVE) 
em doentes hipertensos, o aumento da 
espessura íntima média (EIM) e outros 
marcadores de LOA se correlacionam 
mais diretamente com a PA ambulatorial 
do que com a PA do consultório82,83. Além 
disso, a média das 24 h da PA consisten-
temente demonstra que tem uma relação 
mais forte com os eventos mórbidos ou 
fatais do que a PA do consultório84-87. Há 
estudos em que a medição precisa da 
PA do consultório teve um valor prediti-
vo semelhante ao da PA ambulatorial87. 
Evidências de meta-análises de estudos 
observacionais publicados e de dados 
individuais agrupados88-90 mostraram, no 
entanto, que a PA ambulatorial, em geral, 
é um indicador mais sensível para predi-
zer o risco de eventos CV clínicos, como 
a morbidade ou mortalidade coronária e 
o acidente vascular cerebral, do que a PA 
do consultório. A superioridade da PA am-
bulatorial tem sido demonstrada na popu-
lação em geral, em jovens e idosos, em 
homens e mulheres, em doentes hiperten-
sos tratados e não tratados, em doentes 
de alto risco e em doentes com doença 
renal ou CV89-93. Estudos que avaliaram 
a PA diurna e noturna através do mesmo 
modelo estatístico constataram que a PA 
noturna é melhor preditor do que a PA du-
rante o dia90,94. A relação noite-dia prevê 
significativamente os eventos cardiovas-
culares clínicos, mas pouco acrescenta à 
informação prognóstica da PA de 24 h94,95. 
No que se refere ao padrão de dipping, 
o achado mais consistente é o de que a 
incidência de eventos cardiovasculares é 
maior em doentes com uma queda me-
nor da PA noturna, do que naqueles com 
uma maior queda89,91,92,95,96, embora a li-
mitada reprodutibilidade deste fenômeno 
diminua a fiabilidade dos resultados, no 
que diz respeito a pequenas diferenças 
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entre os grupos quanto à hipotensão no-
turna89,91,92,95. Dippers extremos podem ter 
um risco maior de acidente vascular cere-
bral97. No entanto, os dados sobre o au-
mento do risco CV em dippers extremos 
são inconsistentes e, portanto, o signifi-
cado clínico deste fenômeno é incerto89,95.

3.1.2.2 Monitorização residencial 
da pressão arterial

3.1.2.2.1 Aspectos metodológicos

O Grupo de Trabalho da ESH sobre Mo-
nitorização da Pressão Arterial propôs 
uma série de recomendações para a 
MRPA66,67. A técnica geralmente envolve 
a automedição da PA, mas, em alguns 
doentes, o apoio de um profissional de 
saúde ou familiar treinado pode ser ne-
cessário. Os dispositivos usados no pul-
so não são recomendados, mas o seu 
uso pode ser justificado em indivíduos 
obesos com uma circunferência do braço 
muito grande. Para a avaliação diagnós-
tica, a PA deve ser medida diariamente 
pelo menos durante 3–4 dias e, de prefe-
rência, em 7 dias consecutivos, todas as 
manhãs, bem como à tarde. A PA é ava-
liada em ambiente silencioso, com o do-
ente na posição sentada, com as costas 
e o braço apoiados, após 5 minutos de 
descanso e com 2 medições por avalia-
ção feitas com 1–2 minutos de intervalo: 
os resultados são relatados num diário 
padrão imediatamente após cada medi-
ção. No entanto, os valores da PA relata-
dos pelo doente podem não ser sempre 
fiáveis, embora isto possa ser supera-
do por armazenamento num dispositivo 
que tenha memória. A PA residencial é a 
média destas leituras, com exclusão do 
primeiro dia de monitorização. O uso de 
telemonitorização e aplicações de smar-
tphone para MRPA pode ser também 
vantajoso98,99. A interpretação dos resul-
tados deve ser feita sempre sob a super-
visão apertada do médico.

Quando comparada com a PA de consul-
tório, a MRPA proporciona várias medi-
ções ao longo de vários dias, ou mesmo 
períodos mais longos, efetuadas no am-
biente habitual do indivíduo. Comparada 
com a PA ambulatorial, esta fornece me-
dições durante longos períodos, a varia-
bilidade da PA dia a dia é mais barata100, 
mais amplamente disponível e mais fácil 
de repetir. No entanto, ao contrário da 
MAPA, esta não fornece dados da PA du-
rante as atividades de rotina do dia-a-dia 
e durante o sono, ou a quantificação da 
variabilidade da PA de curto prazo101.

3.1.2.2.2 Significado prognóstico da 
pressão arterial residencial

A PA residencial está mais intimamente 
relacionada com as LOAs induzidas pela 
HTA do que a PA do consultório, particu-
larmente a HVE82,83 e meta-análises re-
centes dos poucos estudos prospectivos 
na população em geral, nos cuidados 
primários e em doentes hipertensos, indi-
cam que a previsão da morbidade e mor-
talidade CV é significativamente melhor 
com a PA residencial do que com a PA do 
consultório102,103. Estudos em que a MAPA 
e a MRPA foram realizadas mostram que 
a PA residencial está, pelo menos, tão 
bem correlacionada com LOA como a PA 
ambulatorial82,83 e que o significado prog-
nóstico da PA residencial é semelhante 
ao da PA ambulatorial, após ajuste para a 
idade e gênero104,105.

3.1.3 Hipertensão do avental 
branco (ou isolada do consultório) 
e mascarada (ou isolada do 
ambulatório)

A PA do consultório é geralmente superior 
à PA medida fora do consultório, o que tem 
sido atribuído à resposta de alerta, ansie-
dade e/ou resposta condicionada a situa-
ção pouco comum106 e na qual a regressão 
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para a média pode desempenhar um pa-
pel. Embora vários fatores envolvidos na 
modulação da PA do consultório ou fora 
do mesmo possam estar envolvidos107, a 
diferença entre as duas é normalmente re-
ferida — embora, por vezes, inadequada-
mente — como o “efeito do avental bran-
co”107,108, ao passo que a hipertensão “do 
avental branco”, “isolada do consultório” 
ou “isolada da clínica” se refere à condição 
na qual a PA é elevada no consultório em 
visitas repetidas e normal fora do consultó-
rio, na MAPA ou MRPA.

Por outro lado, a PA pode ser normal no 
consultório e anormalmente elevada fora 
do ambiente médico: é a apelidada hi-
pertensão “mascarada” ou “isolada am-
bulatorial”. Os termos “normotensão ver-
dadeira” ou “normotensão consistente” 
e “hipertensão sustentada” são usados 
quando os dois tipos de medição da PA 
são, respectivamente, normal ou anor-
mal. Considerando que o valor de corte 
para a PA de consultório é o convencio-
nal 140/90 mmHg, a maioria dos estudos 
de hipertensão do avental branco e mas-
carada utilizaram um valor de corte de 
135/85 mmHg para a PA diurna ou me-
dida fora do consultório e 130/80 mmHg 
para a PA de 24 h. Nota-se que há ape-
nas uma concordância moderada entre 
a definição de hipertensão do avental 
branco ou da hipertensão mascarada 
diagnosticadas pela MAPA ou MRPA101. 
Recomenda-se que os termos “hiperten-
são do avental branco” e “hipertensão 
mascarada” sejam reservados para de-
finir os indivíduos não tratados.

3.1.3.1 Hipertensão do avental branco

Com base em quatro estudos populacio-
nais, a prevalência global da hiperten-
são do avental branco é em média de 
13% (intervalo de 9–16%) e atinge cerca 
de 32% (intervalo de 25–46%) nos indi-
víduos hipertensos destes estudos109. 

Os fatores relacionados com o aumento 
da prevalência da hipertensão do aven-
tal branco são: idade, sexo feminino e 
não tabagistas. A prevalência é menor 
no caso de LOA ou quando a PA de con-
sultório se baseia em medições repeti-
das ou quando medida por um enfermei-
ro ou outro profissional de saúde110,111. 
A prevalência também está relacionada 
com o nível da PA de consultório: por 
exemplo, a percentagem de hipertensão 
do avental branco atinge cerca de 55% 
na hipertensão de grau 1 e apenas cer-
ca de 10% na hipertensão de grau 3110. 
As LOAs são menos prevalentes na hi-
pertensão do avental branco do que na 
hipertensão sustentada e estudos pros-
pectivos têm demonstrado consistente-
mente que este é o caso também para 
eventos cardiovasculares105,109,112,113. Até 
que ponto indivíduos com hipertensão do 
avental branco podem ser comparados 
a verdadeiros indivíduos normotensos 
é uma questão ainda em debate, por-
que, em alguns estudos, descobriu-se  
que o risco cardiovascular a longo pra-
zo desta condição é intermediário entre 
hipertensão sustentada e verdadeira 
normotensão105, enquanto que, em me-
ta-análises, não foi significativamente 
diferente da verdadeira normotensão 
quando ajustado à idade, sexo e outras 
covariáveis109,112,113. Existe a possibilida-
de de que, porque os doentes com hi-
pertensão do avental branco estão fre-
quentemente tratados, a redução da PA 
no consultório leve a uma redução da 
incidência de eventos CV112. Outros fato-
res a considerar são os que, em compara-
ção com os indivíduos verdadeiros normo-
tensos, nos doentes com hipertensão do 
avental branco, (i) a PA fora do consultório 
pode ser mais elevada105,109, (ii) LOAs as-
sintomáticas, tal como a HVE, podem ser 
mais frequentes114 e (iii) este pode também 
ser o caso para os fatores de risco meta-
bólicos e de risco a longo prazo de diabe-
tes de novo e progressão para hiperten-
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são sustentada115,116. Recomenda-se que 
o diagnóstico da hipertensão do avental 
branco seja confirmado dentro de 3–6 me-
ses e estes doentes devem ser investiga-
dos e acompanhados de perto, incluindo 
medições repetidas da PA fora do consul-
tório (ver Seção 6.1).

3.1.3.2 Hipertensão mascarada

A prevalência da hipertensão mascarada 
é, em média, cerca de 13% (intervalo de 
10–17%) em estudos de base populacio-
nal109. Vários fatores podem elevar a PA 
fora do consultório em relação à PA no 
consultório, como a idade jovem, sexo 
masculino, tabagismo, consumo de álco-
ol, atividade física, hipertensão induzida 
pelo exercício, ansiedade, stress no tra-
balho, obesidade, diabetes, doença renal 
crônica e história familiar de hipertensão, 
e a prevalência é maior quando a PA do 
consultório está no nível normal alto117. 
A hipertensão mascarada está frequen-
temente associada a outros fatores de 
risco, LOAs assintomáticas e aumento do 
risco de diabetes e de hipertensão susten-
tada114-119. As meta-análises de estudos 
prospectivos indicam que a incidência de 
eventos CV é cerca de duas vezes maior 
do que na verdadeira normotensão e é 
semelhante à incidência na hipertensão 
sustentada109,112,117. O fato de a hiperten-
são mascarada ser frequentemente não 
detectada e não tratada pode ter contri-
buído para este achado. Em diabéticos, a 
hipertensão mascarada está associada a 
um risco aumentado de nefropatia, espe-
cialmente quando a elevação da PA ocor-
re sobretudo durante a noite120,121.

3.1.4 Indicações clínicas para 
medir a pressão arterial fora do 
consultório
Hoje em dia, é geralmente aceito que 
a PA fora do consultório é um comple-
mento importante à medição conven-

cional da PA no consultório, mas esta 
permanece atualmente o gold standard 
do rastreio, diagnóstico e tratamento da 
hipertensão. O valor da PA de consultó-
rio ao longo do tempo, no entanto, tem 
de ser balanceado em função das suas 
limitações importantes, que levaram à 
sugestão cada vez mais frequente de 
que as medições de PA fora do consul-
tório desempenham um papel importan-
te no controle da hipertensão. Embora 
existam diferenças importantes entre a 
MAPA e a MRPA, a escolha entre os dois 
métodos vai depender, em primeiro lu-
gar, da disponibilidade, facilidade, custo 
da utilização e, se for o caso, da prefe-
rência do doente. Para a avaliação inicial 
do doente, a MRPA pode ser mais ade-
quada em cuidados de saúde primários 
e a MAPA, em cuidados especializados. 
No entanto, é aconselhável confirmar  
os resultados limites ou anormais da 
MRPA com a MAPA122, que atualmente é 
considerada a referência para a PA fora 
do consultório, com a vantagem adicio-
nal de fornecer valores da PA noturna.  
Além disso, a maioria dos doentes — se 
não todos — deveriam estar familiariza-
dos com a automedição da pressão arte-
rial, a fim de otimizar o seguimento, para 
o qual a MRPA é mais adequada do que 
a MAPA. No entanto, a automedição pela 
MRPA pode não ser viável por causa de 
um déficit cognitivo ou limitação física, ou 
pode ser contraindicada por causa da an-
siedade ou comportamento obsessivo do 
doente, situações em que a MAPA pode 
ser mais adequada. As condições consi-
deradas como indicações clínicas para 
a medição da PA fora do consultório, 
para fins de diagnóstico, estão listadas 
na Tabela 7.

3.1.5 Pressão arterial durante o 
exercício e stress no laboratório
A PA aumenta durante o exercício di-
nâmico e estático, em que o aumento 
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é mais pronunciado para a PA sistólica 
do que para a diastólica123. Um teste er-
gométrico geralmente envolve exercício 
dinâmico, quer em bicicleta ergométrica 
ou numa esteira. Nota-se que só a PAS 
pode ser medida de forma fiável com 
métodos não invasivos.

Não existe atualmente nenhum con-
senso sobre a resposta normal da PA 
durante o teste de exercício dinâmico. 
Uma PA >210 mmHg para os homens e 
>190 mmHg para as mulheres tem sido 
chamada de “hipertensão do exercício” 
numa série de estudos, mas outras de-

finições de uma reação exagerada da 
PA ao esforço  também têm sido utili-
zadas124,125. Além disso, o aumento da 
PA num esforço submáximo fixo está 
relacionado com a PA do pré-esforço, a 
idade, a rigidez arterial e a obesidade 
abdominal e é um pouco maior em mu-
lheres do que nos homens e menor em 
indivíduos em forma do que em indivídu-
os fora de forma123-127. A maioria dos es-
tudos — mas não todos — tem demons-
trado que um aumento excessivo da PA 
durante o exercício prediz o desenvolvi-
mento de hipertensão arterial em indiví-
duos normotensos, independentemente 
da PA em repouso123,124,128. No entanto, 
não é recomendada a prova de esforço 
para predizer hipertensão futura devi-
do a uma série de limitações, como a 
falta de padronização da metodologia 
e definições. Além disso, não há unani-
midade acerca da associação da PA de 
exercício com LOA, como a HVE, após 
o ajuste para a PA de repouso e outras 
variáveis, quer em normotensos, quer 
em hipertensos123,124. Também os resul-
tados acerca do significado prognóstico 
da PA relacionada com o exercício não 
são consistentes125, o que pode ser de-
vido ao fato de que os dois componen-
tes hemodinâmicos da PA se alteram em 
sentidos opostos durante o exercício di-
nâmico: a resistência vascular sistêmi-
ca diminui enquanto o débito cardíaco 
aumenta. É provável que o fator prog-
nóstico decisivo seja uma atenuação da 
redução da resistência vascular sistêmi-
ca durante o exercício, compatível com 
alterações estruturais fisiopatológicas 
nas artérias e arteríolas123,129. Seja ou 
não a dilatação arterial diminuída tra-
duzida num aumento excessivo da PA, 
isso pode, pelo menos, depender, em 
parte, do débito cardíaco. Em indivíduos 
normotensos e hipertensos ligeiros com 
aumento adequado do débito cardíaco, 
uma resposta exagerada da PA prevê 
um prognóstico pior a longo prazo125,130. 

Tabela 7. 
Indicações clínicas para a medição da pressão 
arterial fora do consultório para fins de diagnóstico

Indicações clínicas para MRPA ou MAPA
• Suspeita de hipertensão do avental branco 

-   Hipertensão de grau I no consultório 
-   PA alta no consultório em indivíduos sem LOAs 

assintomáticas e com baixo risco CV total 
• Suspeita de hipertensão mascarada 

-   PA normal alta no consultório 
-   PA normal no consultório em indivíduos com 

LOAs assintomáticas ou com alto risco CV total 
• Identificação do efeito avental branco em 

doentes hipertensos 
• Variabilidade considerável da PA no consultório 

na mesma consulta ou em consultas diferentes 
• Hipotensão autonômica, postural, pós-prandial, 

na sesta ou induzida por fármacos 
• PA elevada de consultório ou suspeita de pré-

eclâmpsia em mulheres grávidas 
• Identificação de hipertensão resistente falsa e 

verdadeira 
Indicações específicas para MAPA
• Discordância marcada entre a PA no consultório 

e residencial 
• Avaliação do estado de dipping 
• Suspeita de hipertensão noturna ou ausência de 

dipping, o que é habitual em doentes com apneia 
de sono, DRC ou diabetes 

• Avaliação da variabilidade da PA 

MRPA: monitorização residencial da pressão 
arterial; MAPA: monitorização ambulatorial da 
pressão arterial; PA: pressão arterial; LOA: lesão 
de órgãos-alvo; CV: cardiovascular; DRC: doença 
renal crônica.
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Na situação de PA normal em repouso, 
a hipertensão induzida pelo exercício 
pode ser considerada uma indicação 
para a MAPA devido à sua associação 
com a hipertensão mascarada131. Por 
outro lado, quando a hipertensão está 
associada com a disfunção cardíaca e 
atenuação do aumento do débito cardí-
aco induzido pelo esforço, o significado 
prognóstico da PA de exercício pode ser 
perdido129. Por fim, uma maior elevação 
da PA durante o exercício pode ainda 
relacionar-se com um prognóstico me-
lhor, tal como acontece com indivíduos 
com 75 anos de idade132, em doentes 
com suspeita de doença cardíaca133, ou 
com insuficiência cardíaca134, nos quais 
uma PA mais elevada com o exercício 
implica uma função cardíaca sistólica 
relativamente preservada125. Em con-
clusão, os resultados globais questio-
nam a utilidade clínica das medições da 
PA durante o teste de esforço para fins 
de diagnóstico e prognóstico em doen-
tes com hipertensão. No entanto, o tes-
te de exercício é útil como indicador do 
prognóstico em geral, utilizando a ca-
pacidade de esforço e os dados do ele-
trocardiograma (ECG), e uma resposta 
anormal da PA pode constituir indicação 
para a realização da MAPA.

Uma série de testes de stress mental tem 
sido aplicada para reproduzir o stress e 
aumentar a PA com recurso a um proble-
ma de natureza matemática, técnica ou 
de decisão123. No entanto, estes testes 
de stress em laboratório, em geral, não 
refletem o stress da vida real e não são 
bem padronizados, têm reprodutibilidade 
limitada e as correlações entre as respos-
tas da PA para os vários fatores de stress 
são limitadas. Além disso, os resultados 
da relação independente da resposta da 
PA ao stress mental com a hipertensão 
futura não são unânimes e, se tiverem 
significado, a variância adicional rela-
cionada é normalmente pequena123,135.  

Uma recente meta-análise sugere que 
uma maior resposta ao stress mental 
agudo tem um efeito adverso sobre o 
futuro status de risco CV — um com-
posto de PA elevada, hipertensão arte-
rial, massa ventricular esquerda (MVE), 
aterosclerose subclínica e eventos car-
díacos clínicos136. Os resultados globais 
sugerem que as medições da PA durante 
os testes de stress mental não são clini-
camente úteis.

3.1.6 Pressão arterial central

A medição da pressão arterial central 
em doentes hipertensos tem levantado 
um interesse crescente por causa do 
seu valor preditivo para eventos cardio-
vasculares e do efeito diferencial dos 
vários fármacos anti-hipertensivos, em 
comparação com a PA braquial. A forma 
da onda da pressão arterial é um com-
posto da onda de pressão anterógrada 
criada pela contração ventricular e da 
onda refletida137. Esta deve ser anali-
sada em nível central, ou seja, na aorta 
ascendente, uma vez que representa a 
verdadeira carga exercida sobre o co-
ração, cérebro, rins e grandes artérias. 
O fenômeno da reflexão da onda pode 
ser quantificado pelo índice de aumen-
to — definido como a diferença entre 
o primeiro e segundo picos sistólicos, 
expresso como uma percentagem da 
pressão de pulso, de preferência ajus-
tada à frequência cardíaca. Devido à 
sobreposição variável das ondas de 
pressão de chegada e refletidas ao 
longo da árvore arterial, a pressão sis-
tólica aórtica e a pressão de pulso po-
dem ser diferentes da pressão braquial 
convencionalmente medida. Nos últi-
mos anos, diversos métodos, incluindo 
a tonometria de aplanação e da função 
de transferência, têm sido desenvolvi-
dos para estimar a PA central sistólica 
ou a pressão de pulso a partir da onda 
de pressão braquial. Estes foram cri-
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ticamente revistos num documento de 
consenso entre os especialistas138.

Estudos epidemiológicos antigos nos 
anos 2000 mostraram que o índice de 
aumento e a pressão de pulso central, 
medidos diretamente pela tonometria 
carotídea, foram preditores indepen-
dentes da mortalidade CV ou de todas 
as causas, em doentes com doença re-
nal terminal139. Uma recente meta-aná-
lise confirmou estes achados em várias 
populações140. No entanto, o valor pre-
ditivo adicional da PA central, em com-
paração com a PA braquial, foi marginal 
ou não foi estatisticamente significativo 
na maioria dos estudos140.

Assim, as guidelines atuais, tal como as 
anteriores2,141, consideram que, embo-
ra a medição da PA central e do índice 
de aumento sejam de grande interesse 
para as análises mecanicistas em fisio-
patologia, farmacologia e terapêutica, 
mais estudos são necessários antes de 
se recomendar o seu uso clínico de ro-
tina. A única exceção pode ser a HSI no 
jovem: em alguns destes indivíduos, o 
aumento da PAS ao nível braquial pode 
ser devido à elevada amplificação da 
onda de pressão central, enquanto que 
a PA central é mesmo normal142.

3.2 História clínica

A história clínica deve abordar a altura 
do primeiro diagnóstico de hipertensão 
arterial, as medições atuais e passadas 
da PA e os medicamentos anti-hiperten-
sivos atuais e anteriores. Deve ser dada 
uma atenção particular aos indicadores 
de causas secundárias de hipertensão. 
As mulheres devem ser questionadas 
sobre a hipertensão associada à gravi-
dez. A hipertensão traduz-se num risco 
aumentado de complicações renais e 
CV (DCC, insuficiência cardíaca, aci-
dente vascular cerebral, doença arterial 

periférica e morte CV), especialmente 
quando estão presentes doenças con-
comitantes. Portanto, uma história cui-
dadosa das doenças cardiovasculares 
deve ser colhida em todos os doen-
tes, para permitir a avaliação do risco 
CV global, incluindo doenças concomi-
tantes, como diabetes, sinais clínicos 
ou história de insuficiência cardíaca, 
DCC ou DAP, doença cardíaca valvu-
lar, palpitações, episódios de síncope, 
doenças neurológicas, com ênfase no 
acidente vascular cerebral e acidentes 
isquêmicos transitórios (AIT). A história 
de DRC deve incluir o tipo e a duração 
da doença renal. O abuso de nicotina e 
a evidência de dislipidemia devem ser 
procurados. A história prematura fami-
liar de hipertensão e/ou DCV precoce é 
um importante indicador de predisposi-
ção familiar (genética) para hipertensão 
e doenças cardiovasculares e podem 
implicar a realização de testes genéti-
cos se clinicamente indicados. Os de-
talhes sobre a história médica e familiar 
encontram-se resumidos na Tabela 8.

3.3 Exame físico

O exame físico visa estabelecer ou verifi-
car o diagnóstico de hipertensão arterial, 
estabelecer valores da PA atual, pesqui-
sar causas secundárias de hipertensão e 
aprimorar a estimativa do risco CV global. 
A PA deve ser medida conforme resumi-
do na Seção 3.1.1 e a sua medição deve 
ser repetida para confirmar o diagnóstico 
de hipertensão arterial. Em pelo menos 
uma ocasião, a PA precisa ser medida em 
ambos os braços e as diferenças entre 
os dois braços da PAS >20 mmHg e/ou  
PAD >10 mmHg — se confirmadas —  
devem desencadear novas investigações 
de anomalias vasculares. Todos os doen-
tes devem ser submetidos à auscultação 
das artérias carótidas, do coração e das 
artérias renais. Os sopros devem levar 
a uma investigação mais aprofundada  
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(ultrassonografia carotídea, ecocardio-
grafia, ultrassonografia vascular renal, 
dependente da localização do sopro).

Altura, peso e perímetro abdominal de-
vem ser medidos com o doente de pé e o 
IMC, calculado. A palpação do pulso e a 
auscultação cardíaca podem revelar arrit-
mias. Em todos os doentes, a frequência 
cardíaca deve ser medida, com o doente 
em repouso. Um aumento da frequência 
cardíaca indica um risco acrescido de do-
ença cardíaca. Um pulso irregular deve 
levantar a suspeita de fibrilação atrial, in-
cluindo a fibrilação atrial silenciosa. Deta-
lhes sobre o exame físico estão sumari-
zados na Tabela 9.

Tabela 8. 
História clínica pessoal e familiar

1. Duração e nível prévio da PA elevada, incluindo 
medições residenciais 

2. Hipertensão secundária 
a) História familiar de DRC (rim policístico). 
b) História de doença renal, infeção urinária, 

hematúria, abuso de analgésicos (doença 
parenquimatosa renal). 

c) Ingestão de drogas/substâncias, por exemplo, 
contraceptivos orais, alcaçuz, carbenoxolona, gotas 
nasais vasoconstritoras, cocaína, anfetaminas, gluco 
e mineralocorticoides, fármacos anti-inflamatórios 
não esteroides, ciclosporina, eritropoietina. 

d) Episódios repetidos de sudorese, cefaleias, 
ansiedade, palpitações (feocromocitoma).

e) Episódios de fraqueza muscular e tetania 
(hiperaldosteronismo). 

f) Sintomas sugestivos de doença da tireoide. 
3. Fatores de risco 

a) História familiar e pessoal d e hipertensão e de DCV
b) História familiar e pessoal de dislipidemia. 
c) História familiar e pessoal de diabetes mellitus 

(medicamentos, níveis de glicemia, poliúria). 
d) Hábitos tabágicos. 
e) Hábitos dietéticos. 
f) Alterações recentes de peso, obesidade.
g) Quantidade de exercício físico. 
h) Ressonar; apneia do sono (informações também 

do parceiro). 
i) Baixo peso ao nascimento. 

4. História e sintomas de lesões de órgãos e 
doença cardiovascular 
a) Cérebro e olhos: cefaleias, vertigem, perturbação 

da visão, AIT, déficit sensorial ou motor, AVC, 
revascularização carotídea. 

b) Coração: dor torácica, dispneia, edema dos 
tornozelos, infarto do miocárdio, revascularização, 
síncope, história de palpitações, arritmias, 
especialmente fibrilação atrial. 

c) Rins: sede, poliúria, noctúria, hematúria. 
d) Artérias periféricas: extremidades frias, 

claudicação intermitente, distância percorrida a 
andar sem dor, revascularização periférica. 

e) História de ressonar/doença pulmonar crônica/
apneia do sono. 

f) Disfunção cognitiva 
5. Tratamento da hipertensão 

a) Medicação anti-hipertensiva atual 
b) Medicação anti-hipertensiva anterior 
c) Evidência de adesão ou falta de adesão à terapêutica 
d) Eficácia e efeitos adversos dos medicamentos 

PA: pressão arterial; DRC: doença renal crônica; 
DCV: doença cardiovascular; AIT: ataque isquêmico 
transitório; AVC: acidente vascular cerebral.

Tabela 9.
Exame físico para hipertensão secundária, 
lesões de órgãos e obesidade

Sinais que sugerem hipertensão secundária
• Características da síndrome de Cushing 
• Estigmas cutâneos de neurofibromatose na pele 

(feocromocitoma). 
• Palpação de rins aumentados (rim policístico). 
• Auscultação de sopros abdominais (hipertensão 

renovascular). 
• Auscultação de sopros precordiais ou torácicos 

(coartação da aorta, doença da aorta, doença 
das artérias das extremidades superiores). 

• Pulsos femorais diminuídos e atrasados e redução 
simultânea da pressão arterial femoral em relação 
à PA do braço (coartação da aorta, doença aórtica, 
doença arterial dos membros inferiores). 

• Diferença da PA do braço esquerdo para o direito 
(coartação da aorta, estenose da artéria subclávia). 

Sinais de lesão de órgãos
• Cérebro: defeitos motores ou sensoriais. 
• Retina: anomalias na fundoscopia. 
• Coração: frequência cardíaca, 3º ou 4º sons, sopros 

cardíacos, arritmias, localização do impulso apical, 
crepitações pulmonares, edema periférico.

• Artérias periféricas: ausência, redução ou 
assimetria de pulsos, extremidades frias, lesões 
cutâneas isquêmicas. 

• Artérias carótidas: sopros sistólicos. 
• Peso e altura. 
• Calcular IMC: peso/altura2 (kg/m2). 
• Perímetro abdominal, medido de pé, num nível a 

meio caminho entre o bordo inferior do rebordo costal 
(a última costela) e o bordo superior da crista ilíaca. 

PA: pressão arterial; IMC: índice de massa 
corporal.
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3.4 Resumo das recomendações 
sobre a avaliação da pressão 
arterial, história e exame físico

3.5 Investigações laboratoriais

As investigações laboratoriais são dire-
cionadas para fornecer evidências da pre-
sença de fatores de risco adicionais, para 
procurar uma hipertensão secundária e 
analisar a presença ou ausência de LOA. 
As investigações devem progredir desde 
as mais simples para as mais complica-
das. Os detalhes sobre as investigações 
laboratoriais encontram-se na Tabela 10.

3.6 Genética

Uma história familiar positiva é uma ca-
racterística frequente em doentes hiper-
tensos143,144, com a variação da heredi-
tariedade estimada entre 35 e 50% na 
maioria dos estudos145 e com confirma-
ção do valor da hereditariedade para a 
PA ambulatorial146. Várias formas raras e 
monogênicas de hipertensão foram des-
critas, tais como o hiperaldosteronismo 
glucocorticoide corrigível, síndrome de 
Liddle e outros, nas quais uma única mu-
tação genética explica completamente a 
patogênese da hipertensão e determina a 
melhor modalidade de tratamento147.

A hipertensão essencial é uma doença 
altamente heterogênica com uma etio-
logia multifatorial. Vários grandes estu-
dos genômicos de associação e as suas 
meta-análises apontam para um total de 
29 polimorfismos de nucleotídeo único 
associados à PA sistólica e/ou diastóli-
ca148. Estes resultados podem vir a tor-
nar-se um contributo útil em relação aos 
scores de risco para LOA.

3.7 Procura de lesões 
assintomáticas em órgãos
Devido à importância das LOAs assin-
tomáticas como uma fase intermediá-
ria no continuum da doença vascular e 
como determinante do risco CV global, 
os sinais de envolvimento de órgãos de-

Avaliação da pressão arterial, 
história e exame físico
Recomendações Classea Nívelb Ref.c

Recomenda-se a obtenção de 
uma história clínica completa 
e exame físico em todos os 
doentes com hipertensão 
para confirmar o diagnóstico, 
detectar causas de hipertensão 
secundária, registrar os fatores 
de risco CV e identificar 
LOA e outras doenças 
cardiovasculares.

I C -

Recomenda-se a obtenção 
de uma história familiar para 
investigar a predisposição 
familiar para hipertensão e DCV.

I B 143, 
144

Recomenda-se a triagem e 
diagnóstico de hipertensão com 
a PA de consultório.

I B 3

Recomenda-se que o 
diagnóstico da hipertensão se 
baseie em pelo menos duas 
medições da PA por visita e em 
pelo menos duas visitas.

I C -

Recomenda-se que a todos os 
doentes hipertensos se faça a 
palpação do pulso em repouso 
para determinar a frequência 
cardíaca e para procurar arritmias, 
especialmente a fibrilação atrial.

I B 62,  
63

A PA fora do consultório 
deve ser considerada para 
confirmação do diagnóstico 
de hipertensão arterial, 
identificação do tipo de 
hipertensão, detectar episódios 
de hipotensão e maximizar a 
previsão do risco CV.

IIa B

89, 
90, 

103, 
105, 
109, 
113, 
117

As medições da PA fora do 
consultório, MAPA ou MRPA 
podem ser consideradas, 
dependendo da indicação, 
disponibilidade, facilidade, 
custo de utilização e, se for o 
caso, preferência do doente.

IIb C -

CV: cardiovascular; LOA: lesão de órgãos-alvo; 
DCV: doença cardiovascular; PA: pressão arterial; 
MAPA: monitorização ambulatorial da pressão 
arterial; MRPA: monitorização residencial da 
pressão arterial. 
aClasse de recomendação; bNível de evidência; 
cReferência(s) de apoio aos níveis de evidência.
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vem ser procurados cuidadosamente por 
meio de técnicas apropriadas, se indica-
do (Tabela 10). Deve ser salientado que 
um grande conjunto de evidências se 
encontra agora disponível, sobre o papel 
crucial das LOAs assintomáticas na de-
terminação do risco cardiovascular, em 

indivíduos com e sem PA elevada. A ob-
servação de que qualquer um dos quatro 
marcadores de LOA (microalbuminúria, 
aumento de velocidade da onda de pul-
so [VOP], HVE e placas carotídeas) po-
dem prever a mortalidade CV, indepen-
dentemente da estratificação SCORE, é 
um argumento relevante a favor do uso 
da avaliação das LOAs na prática clínica 
diária51-53, embora fosse desejável existi-
rem mais dados provenientes de estudos 
maiores em diferentes populações.

Nota-se também que o risco aumenta à 
medida que o número de órgãos lesados 
aumenta51.

3.7.1 Coração

3.7.1.1 Eletrocardiografia

Um eletrocardiograma de 12 derivações 
(ECG) deve fazer parte da rotina de ava-
liação de todos os doentes hipertensos. 
A sua sensibilidade na detecção de HVE 
é baixa, mas, no entanto, a HVE detecta-
da pelo índice de Sokolow-Lyon (SV1 + 
RV5 >3,5 mV), o índice de Sokolow-Lyon 
modificado (maior onda S + maior onda 
R >3,5 mV), RaVL>1,1 mV, ou critério de 
Cornell do produto da voltagem vezes a 
duração do QRS (>244 mV*ms) foram 
referidos em estudos observacionais e 
ensaios clínicos como sendo preditores 
independentes de eventos CV149. Por 
conseguinte, o ECG é valioso, pelo me-
nos, em doentes com mais de 55 anos de 
idade150,151. A eletrocardiografia também 
pode ser usada para detectar padrões 
de sobrecarga ventricular, que indicam 
um risco mais grave149,150,152, isquemia, 
anomalias da condução, dilatação do 
átrio esquerdo e arritmias, incluindo a fi-
brilação atrial.

A eletrocardiografia Holter de 24 h está 
indicada quando se suspeita de arritmias 
e possíveis episódios de isquemia. A fibri-

Tabela 10. 
Investigações laboratoriais

Exames de rotina
• Hemoglobina e/ou hematócrito 
• Glicemia em jejum. 
• Colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL 
• Triglicérides séricos em jejum. 
• Potássio e sódio séricos. 
• Ácido úrico sérico. 
• Creatinina sérica (com estimativa da TFG). 
• Análise de urina: exame microscópico, proteínúria 

pelo teste do dipstick, teste da microalbuminúria. 
• ECG de 12 derivações 
Testes adicionais, baseados na história, exame físico 
e resultados dos exames laboratoriais de rotina
• Hemoglobina A1c (se a glicose no plasma, 

em jejum, for >5,6 mmol/L (102 mg/dL) ou 
diagnóstico prévio de diabetes) 

• Proteinúria quantitativa (se o teste dipstick for 
positivo); concentração de potássio e sódio 
urinário e a sua relação.

• Monitorização residencial da PA (MRPA) e de 
24 h (MAPA). 

• Ecocardiograma. 
• Monitorização com Holter em caso de arritmias.
• Ultrassonografia carotídea. 
• Ultrassonografia arterial periférica e abdominal. 
• Velocidade da onda de pulso. 
• Índice tornozelo-braço. 
• Fundoscopia. 
Avaliação aprofundada (principalmente do 
domínio do especialista)
• Mais investigações de lesão cerebral, cardíaca, 

renal e vascular são obrigatórias na hipertensão 
resistente e complicada. 

• Procurar hipertensão secundária quando 
sugerida pela história, exame físico e/ou exames 
complementares de rotina. 

TFG: taxa de filtração glomerular;  
ECG: eletrocardiograma; PA: pressão arterial; 
MRPA: monitorização residencial da pressão 
arterial; MAPA: monitorização ambulatorial da 
pressão arterial.
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lação atrial é uma causa muito frequente 
e comum de complicações CV153,154, es-
pecialmente o acidente vascular cerebral, 
em doentes hipertensos153. A detecção 
precoce da fibrilação atrial facilitaria a 
prevenção de acidentes vasculares cere-
brais por levar a iniciar-se a terapêutica 
anticoagulante apropriada, se indicada.

3.7.1.2 Ecocardiografia

Apesar de não ser imune de limitações 
técnicas, o ecocardiograma é mais sen-
sível do que o ECG no diagnóstico de 
HVE e é útil para aprimorar o risco CV e 
renal155-157. Por conseguinte, pode ajudar 
a uma estratificação mais precisa do ris-
co global e na determinação da terapêu-
tica158. A avaliação adequada do VE em 
doentes hipertensos inclui medidas line-
ares das espessuras da parede posterior 
e do septo interventricular e diâmetro te-
lediastólico interno. Embora as medições 
da massa ventricular esquerda (MVE) in-
dexadas para a superfície corporal iden-
tifiquem a HVE, a espessura relativa da 
parede ou a relação parede-raio da ca-
vidade (2x espessura da parede poste-
rior/diâmetro telediastólico) categorizam 
a geometria (concêntrica ou excêntrica). 
O cálculo da MVE é atualmente realizado 
de acordo com a fórmula da Sociedade 
Americana de Ecocardiografia159. Embo-
ra a relação entre a MVE e o risco CV 
seja contínua, os limiares de 95 g/m2 para 
mulheres e 115 g/m2 (ASC) para homens 
são amplamente utilizados para as esti-
mativas de avaliação precisa da HVE159. 
A utilização da indexação da MVE para 
a altura, em que a mesma é elevada à 
potência alométrica de 1,7 ou 2,7160,161, 
pode ser considerada em doentes com 
excesso de peso e obesidade, a fim de 
dimensionar a MVE ao tamanho do corpo 
e evitar o subdiagnóstico de HVE159. Foi 
demonstrado recentemente que o méto-
do ideal consiste na utilização da escala 
alométrica relacionando a altura com o 

expoente 1,7 (g/m1,7) para que possam 
ser utilizados diferentes pontos de corte 
para homens e mulheres160. Escalonar a 
HVE pelo expoente 2,7 da altura poderia 
superestimar a HVE em indivíduos baixos 
e subestimar nos altos160. A HVE concên-
trica (espessura relativa da parede >0,42 
com MVE aumentada), HVE excêntrica 
(espessura relativa <0,42 com MVE au-
mentada) e a remodelagem concêntrica 
(espessura relativa da parede >0,42 com 
MVE normal) predizem um aumento da 
incidência de DCV, mas a HVE concên-
trica é a que, com mais poder, prevê um 
risco aumentado162-164.

A hipertensão está associada a alterações 
do relaxamento e enchimento do VE, glo-
balmente definidas como disfunção dias-
tólica. A disfunção diastólica induzida pela 
hipertensão está associada à geometria 
concêntrica e pode, por si só, induzir sin-
tomas/sinais de insuficiência cardíaca, 
mesmo quando a fração de ejeção (FE) 
é ainda normal (insuficiência cardíaca 
com FE preservada)165. O padrão de flu-
xo transmitral do Doppler pode quantificar 
anomalias do enchimento e prever insu-
ficiência cardíaca subsequente e mortali-
dade por todas as causas166,167, mas não é 
suficiente para estratificar completamente 
o status clínico hipertensivo e o prognós-
tico166,167. De acordo com recomendações 
ecocardiográficas recentes168, deve, por-
tanto, ser combinado com o Doppler pul-
sado tecidual do anel mitral. A redução da 
velocidade diastólica precoce derivada 
da avaliação pelo Doppler tecidual (e’) é 
típica da doença cardíaca hipertensa, e, 
muitas vezes, o e’ septal é mais reduzido 
do que o e’ lateral.

O diagnóstico e a graduação da disfun-
ção diastólica são baseados no e’ (média 
do anel mitral septal e lateral) e medidas 
adicionais, incluindo a relação entre E e 
e’ transmitral (relação E/e’) e o tamanho 
do átrio esquerdo168. Esta graduação é 



32

um importante preditor de mortalidade 
de qualquer causa num grande estudo 
epidemiológico169. Os valores da velo-
cidade e’ e da relação de E/e’ são alta-
mente dependentes da idade e um pou-
co menos do gênero170. A relação E/e’ é 
capaz de detectar um aumento das pres-
sões de enchimento do VE. O valor prog-
nóstico da velocidade e’ é reconhecido 
na doença hipertensiva171, e E/e’ >13168 
está associada ao aumento de risco car-
díaco, independentemente da MVE e da 
espessura relativa das paredes, em do-
entes hipertensos171. A determinação da 
dilatação do átrio esquerdo pode forne-
cer informações adicionais e é um pré-re-
quisito para o diagnóstico de disfunção 
diastólica. O tamanho do átrio esquerdo 
é melhor avaliado pelo seu volume inde-
xado ou índice de volume atrial esquer-
do (IVAE)159. O IVAE >34 mL/m2 mostrou 
ser um preditor independente de morte, 
insuficiência cardíaca, fibrilação atrial e 
AVC isquêmico172.

Os intervalos da normalidade e os valores 
de corte para a doença cardíaca hiper-
tensiva, no que se refere aos parâmetros 
ecocardiográficos-chave, encontram-se 
resumidos na Tabela 11. A escala mais 
utilizada para avaliar a HVE na hiperten-

são sugere dividir a MVE pela área de 
superfície corporal (ASC), de modo que 
os efeitos do tamanho do corpo e da 
obesidade sobre a MVE sejam, em gran-
de parte, eliminados. Apesar de a maior 
parte ser derivada de estudos de popu-
lações de controle com a possibilidade 
óbvia de viés, estes parâmetros reco-
mendados pela Sociedade Americana de 
Ecocardiografia e Associação Europeia 
de Ecocardiografia são usados na maio-
ria dos laboratórios de ecocardiografia. 
Os dados de grandes populações gerais 
de diferentes etnias estarão disponíveis 
em breve.

Para avaliar a disfunção sistólica subclí-
nica, a ecocardiografia speckletracking  
pode quantificar a função contrátil lon-
gitudinal (sobrecarga longitudinal) e 
ajudar a desmascarar a disfunção sis-
tólica subclínica precoce de doentes 
hipertensos diagnosticados de novo 
sem HVE173,174. No entanto, a avaliação 
da função ventricular esquerda sistó-
lica na doença cardíaca hipertensiva 
não adiciona informação prognóstica 
à MVE, pelo menos no contexto de  
uma FE normal.

Na prática clínica, a ecocardiografia 
deve ser considerada em doentes hi-
pertensos em diferentes contextos clí-
nicos e com objetivos diferentes: em 
doentes hipertensos com risco CV total 
moderado, pode aprimorar a avaliação 
do risco através da detecção de HVE 
não diagnosticada pelo ECG; em doen-
tes hipertensos com evidência ECG de 
HVE, pode avaliar mais precisamente a 
hipertrofia de modo quantitativo e defi-
nir a sua geometria e risco; em doentes 
hipertensos com sintomas cardíacos, 
pode ajudar a diagnosticar a doença 
subjacente. É óbvio que a ecocardio-
grafia, incluindo a avaliação da aorta 
ascendente e rastreio vascular, pode 
ser de valor diagnóstico significativo na 

Tabela 11. 
Valores de corte para parâmetros usados na 
avaliação da remodelagem do ventrículo esquerdo 
e na função diastólica em doentes com hipertensão 
Parâmetro Anormal se
Índice de massa do VE (g/m²) >95 (mulheres)

>115 (homens)
ERP >0,42
Função diastólica:

Velocidade e’ septal (cm/s)

Velocidade e’ lateral (cm/s)

Índice de volume da AE (mL/m²)

<8

<10

≥34
Pressão de enchimento do VE: 
relação E/e’ (média)

≥13

VE: ventrículo esquerdo; ERP: espessura relativa 
da parede; AE: átrio esquerdo. 
Baseado em Lang et al.159 e Nagueh et al.168.
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maioria dos doentes com hipertensão e 
idealmente deve ser recomendada em 
todos os doentes hipertensos na avalia-
ção inicial. No entanto, uma utilização 
mais ampla ou mais restritiva depende-
rá da disponibilidade e do custo.

3.7.1.3 Ressonância magnética 
cardíaca

A ressonância magnética cardíaca (RM) 
deve ser considerada para avaliação do 
tamanho e massa do VE quando a eco-
cardiografia não for tecnicamente viável e 
quando imagens de realce tardio tenham 
consequências terapêuticas175,176.

3.7.1.4 Isquemia miocárdica

Procedimentos específicos são reser-
vados para o diagnóstico de isquemia 
do miocárdio em doentes hipertensos 
com HVE177. Isso é particularmente de-
safiante porque a hipertensão reduz a 
especificidade do teste eletrocardio-
gráfico de esforço e da cintilografia de 
perfusão178. Uma prova de esforço, que 
demonstre uma capacidade aeróbica 
normal e sem alterações significativas 
do ECG, tem um valor preditivo negati-
vo aceitável em doentes sem sintomas 
fortes indicativos de doença coronária 
obstrutiva. Quando o ECG de esforço é 
positivo ou não interpretável/ambíguo, 
um exame de imagem para isquemia in-
duzida, como a RM cardíaca de stress, 
a cintilografia de perfusão ou o ecocar-
diograma de stress, são necessários 
para uma identificação fiável de isque-
mia miocárdica178-180. As alterações da 
motilidade da parede induzidas pelo 
stress são altamente específicas de es-
tenose de artéria coronária epicárdica 
avaliada por angiografia, enquanto que 
as anomalias da perfusão miocárdica 
são frequentemente encontradas no 
contexto de coronárias angiografica-
mente normais, associadas a HVE e/ou 

doença microvascular coronária177. 
A utilização da imagem ecocardiográ-
fica dual da motilidade regional da pa-
rede e a avaliação do fluxo da reserva 
coronária da descendente anterior esti-
mado com o recurso ao Doppler foram 
recentemente sugeridas para distinguir 
a doença coronária obstrutiva (reser-
va coronária reduzida mais alterações 
da motilidade da parede induzidas) do 
dano isolado da microcirculação coro-
nária (reserva coronária reduzida sem 
alterações da motilidade parietal)180. 
A reserva de fluxo coronário <1,91 
mostrou ter um valor prognóstico inde-
pendente na hipertensão181,182.

3.7.2 Vasos sanguíneos

3.7.2.1 Artérias carótidas

O exame por ultrassonografia das caró-
tidas com medição da espessura íntima 
média (EIM) e/ou a presença de placas 
mostrou prever a ocorrência de aci-
dentes vasculares cerebrais e infartos 
do miocárdio, independentemente dos 
fatores de risco CV tradicionais51,183-186. 
Isso é válido, tanto para o valor da EIM 
nas bifurcações das carótidas (refletin-
do primariamente aterosclerose) como 
para o valor da EIM ao nível da artéria 
carótida comum (refletindo primaria-
mente hipertrofia vascular). A relação 
entre a EIM da carótida e eventos CV 
é contínua, e determinar um limiar de 
alto risco CV é arbitrário. Embora a EIM 
da carótida >0,9 mm seja considerada 
nas Guidelines de 2007 como uma es-
timativa conservadora no que se refere 
à existência de anomalias2, o valor limi-
te para alto risco CV foi maior nos do-
entes idosos do Cardiovascular Health  
Study e nos doentes de meia idade do 
European Lacidipine Study on Athe-
rosclerosis (ELSA) (1,06 e 1,16 mm, 
respectivamente)184,186. A presença de 
uma placa pode ser identificada por 
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uma EIM >1,5 mm ou por um aumen-
to localizado na espessura de 0,5 mm 
ou 50% do valor da EIM da carótida 
circundante187. Embora a placa tenha 
um valor preditivo forte e independente 
para eventos CV51,183-185,188, a presença 
de uma placa e um aumento da EIM da 
carótida acrescentou pouco na previ-
são de eventos cardiovasculares e na 
reclassificação de doentes para outra 
categoria de risco, no estudo Atherods-
clerosis Risk in Comunities (ARIC)185. 
Uma revisão sistemática recente con-
cluiu que o valor preditivo acrescido da 
avaliação carotídea adicional pode ser 
encontrado principalmente em indiví-
duos assintomáticos com risco CV in-
termediário189.

3.7.2.2 Velocidade da onda de pulso

O endurecimento das grandes artérias 
e o fenômeno da onda de reflexão fo-
ram identificados como sendo os mais 
importantes determinantes fisiopato-
lógicos da HSI e do aumento da pres-
são de pulso com o envelhecimento190. 
A VOP carotídea-femoral é o gold stan-
dard para medir a rigidez aórtica138. Em-
bora a relação entre a rigidez da aor-
ta e eventos seja contínua, um limiar 
>12 m/s foi sugerido pelas Guidelines 
da ESH/ESC de 2007 como uma esti-
mativa conservadora de alterações sig-
nificativas na função aórtica em doentes 
hipertensos de meia idade2. Um con-
senso recente de especialistas ajustou 
este valor limiar para 10 m/s191,  usan-
do a distância direta carótida-femoral e 
tendo em conta que a distância anatô-
mica verdadeira percorrida pela onda 
de pressão é 20% mais curta (ou seja, 
0,8×12 m/s ou 10 m/s). A rigidez aórti-
ca tem um valor preditivo independen-
te para eventos CV fatais e não fatais 
em doentes hipertensos192,193. O valor 
acrescentado da VOP está acima e 
além dos fatores de risco tradicionais, 

incluindo as pontuações SCORE e Fra-
mingham de risco, e este fato foi quan-
tificado numa série de estudos51,52,194,195. 
Além disso, uma proporção substancial 
de doentes de risco intermediário po-
deria ser reclassificada para um risco 
CV maior ou menor, quando a rigidez 
arterial é medida51,195,196.

3.7.2.3 Índice tornozelo-braço

O índice tornozelo-braço (ITB) pode ser 
medido quer com dispositivos automá-
ticos ou com uma unidade de Doppler 
de onda contínua e um esfigmomanô-
metro de medição da PA. Um baixo ITB 
(isto é, <0,9) assinala DAP e, em geral, 
aterosclerose avançada197, tem valor 
preditivo para eventos CV198 e foi as-
sociado com aproximadamente o dobro 
da mortalidade CV a 10 anos e maior 
taxa de eventos coronários, compara-
tivamente com a taxa global de cada 
categoria Framingham198. Além disso, 
mesmo para a DAP assintomática, de-
tectada por um baixo ITB, descobriu-se 
que estava prospectivamente associa-
da, em homens, a uma incidência de 
eventos CV mórbidos e fatais que se 
aproximam de 20% em 10 anos198,199. 
No entanto, a ITB é mais útil para a de-
tecção de DAP em indivíduos com uma 
alta probabilidade dessa doença.

3.7.2.4 Outros métodos

Embora as medições da EIM, da rigi-
dez da aorta ou a ITB sejam razoáveis 
para detectar doentes hipertensos de 
alto risco CV, vários outros métodos, 
utilizados no ambiente de investigação 
para a detecção vascular de LOA, não 
têm possibilidade de ser utilizados na 
clínica diária. Um aumento na relação 
parede-lúmen das pequenas artérias 
pode ser medido nos tecidos subcutâ-
neos, obtidos a partir de biopsias glú-
teas. Estas medições podem demons-
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trar alterações precoces na diabetes e 
na hipertensão e ter um valor preditivo 
no que se refere à morbidade e morta-
lidade CV199-202, mas o fato de ser um 
método invasivo torna essa abordagem 
inadequada para uso generalizado. 
O aumento do cálcio coronário, quanti-
ficado pela tomografia cardíaca compu-
tadorizada de alta resolução, também 
tem sido prospectivamente validado 
como um preditor de DCV e é altamen-
te eficaz na reestratificação de adultos 
assintomáticos em moderado ou alto 
risco de DCV203,204, mas a disponibili-
dade limitada e custos elevados destas 
técnicas apresentam sérios problemas. 
A disfunção endotelial prediz consequ-
ências em doentes com uma variedade 
de DCV205, embora os dados na hiper-
tensão ainda sejam escassos206. Além 
disso, as técnicas disponíveis para in-
vestigar a resposta endotelial a vários 
estímulos são laboriosas, demoradas 
e, muitas vezes, invasivas.

3.7.3 Rim

O diagnóstico da lesão renal consequ-
ência da hipertensão baseia-se na des-
coberta de uma redução da função re-
nal e/ou a detecção de níveis elevados 
de excreção urinária de albumina207. 
Uma vez detectada, a DRC é classifi-
cada de acordo com a TFGe, calculada 
pela fórmula abreviada modification of 
diet in renal disease (MDRD)208, pela 
fórmula de Cockcroft-Gault ou, mais 
recentemente, através da fórmula de 
Chronic Kidney Disease Epidemiology 
Collaboration (CKD-EPI)209, que exi-
gem idade, gênero, etnia e creatinina 
sérica. Quando a TFGe é inferior a  
60 mL/min/1,73 m2, 3 diferentes estádios 
de DRC são reconhecidos: estádio 3, 
com valores entre 30–60 mL/min/1,73 m2  
e estádios 4 e 5, com valores abaixo de 
30 e 15 mL/min/1,73 m2, respectivamen-
te210. Estas fórmulas ajudam a detectar 

um comprometimento ligeiro da função 
renal, quando os valores de creatinina 
sérica ainda estão dentro da normali-
dade211. Uma redução da função renal 
e um aumento do risco CV podem ser 
inferidos a partir da constatação de ní-
veis séricos elevados de cistatina C212. 
Um ligeiro aumento (até 20%) da cre-
atinina no soro pode, por vezes, ocor-
rer com a terapêutica anti-hipertensiva,  
particularmente com os bloqueado-
res do sistema renina-angiotensina 
(SRA) — e é instituído ou intensifica-
do, mas este fato não deve ser tomado 
como um sinal de deterioração renal 
progressiva. A hiperuricemia é frequen-
temente observada em doentes hiper-
tensos não tratados (particularmente 
na pré-eclâmpsia) e tem sido demons-
trada que se correlaciona com uma di-
minuição do fluxo sanguíneo renal e a 
nefroesclerose213.

Enquanto uma elevada concentração 
de creatinina sérica ou um valor de 
TFGe baixo apontam para uma diminui-
ção da função renal, o achado de um 
aumento da taxa de albumina na urina 
ou de vestígios de excreção de prote-
ínas em geral sugerem um desarran-
jo na barreira de filtração glomerular. 
A microalbuminúria mostrou prever o 
desenvolvimento da nefropatia diabéti-
ca franca em doentes diabéticos de tipo 
1 e tipo 2214, enquanto que a presença 
de proteinúria franca geralmente indica 
a existência de doença do parênquima 
renal estabelecida215.

Em doentes hipertensos, diabéticos 
e não diabéticos, a microalbuminúria, 
mesmo que abaixo do limite de valores 
que são geralmente considerados216, 
mostrou prever eventos CV217-225, e as 
relações contínuas entre a mortalidade 
CV e não CV e relações de albumina/
creatinina urinária >3,9 mg/g nos ho-
mens e >7,5 mg/g nas mulheres têm 
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sido relatadas em vários estudos224,226. 
Tanto na população geral como em 
doentes diabéticos, a concomitân-
cia de um aumento da excreção uri-
nária de proteínas e uma redução da 
TFGe indica um maior risco de even-
tos CV e renais, superior a cada uma 
das anomalias consideradas isolada-
mente, tornando esses fatores de risco 
independentes e cumulativos227,228. Foi 
estabelecido um limite arbitrário para 
a definição de microalbuminúria de 
30 mg/g de creatinina228.

Em conclusão, a constatação de uma 
perturbação da função renal num doente 
hipertenso, expressa como qualquer das 
alterações mencionadas, constitui um in-
dicador muito forte e frequente de previ-
são de eventos cardiovasculares futuros 
e morte218,229-233. Portanto, recomenda-se 
que, em todos os doentes hipertensos, a 
determinação da TFGe seja efetuada e 
que seja feito um teste de microalbumi-
núria numa amostra de urina.

3.7.4 Fundoscopia

O sistema de classificação tradicional 
da retinopatia hipertensiva por fundos-
copia é baseado no trabalho pioneiro 
de Keith, Wagener e Barker, em 1939, 
e o seu significado prognóstico tem 
sido documentado em doentes hiper-
tensos234. O grau III (hemorragias da 
retina, microaneurismas, exsudatos 
duros, manchas algodonosas) e o grau 
IV da retinopatia (sinais de grau III e 
edema da papila e/ou edema macular) 
são indicativos de retinopatia hiperten-
siva grave, com um valor preditivo ele-
vado para mortalidade234,235.

O grau I (estreitamento arteriolar focal 
ou generalizado) e o grau II (cruzamen-
tos arteriovenosos) apontam para um 
estádio inicial da retinopatia hiperten-
siva e o valor preditivo da mortalidade 

CV revelou, neste contexto, ser contro-
verso e, em geral, menos rigoroso236,237. 
A maioria destas análises foi feita pela 
fotografia da retina com a interpretação 
de oftalmologistas, o que é mais sensí-
vel do que a oftalmoscopia/fundoscopia 
direta por médicos generalistas238. A crí-
tica no que diz respeito à reprodutibili-
dade da retinopatia de grau I e grau II 
tem sido levantada, uma vez que até os 
investigadores experientes exibiam uma 
elevada variabilidade interobservador e 
intraobservador (em contraste com a re-
tinopatia hipertensiva avançada)239,240.

A relação entre o calibre dos vasos da 
retina e futuros AVC foi analisada numa 
revisão sistemática e em meta-análise 
de participantes individuais: um maior 
calibre venular da retina previu o AVC, 
enquanto que o calibre das arteríolas 
da retina não foi associado com AVC241. 
O estreitamento arteriolar e venular da 
retina, à semelhança da rarefação capi-
lar em outros leitos vasculares242,243, pode 
ser uma anomalia estrutural precoce da 
hipertensão, mas o seu valor acrescenta-
do na identificação de doentes em risco 
para outros tipos de LOA precisa ser de-
finido243,244. A relação arteriovenosa das 
arteríolas da retina e vênulas previu a in-
cidência de AVC e a morbidade CV, mas 
as críticas de que as mudanças conco-
mitantes dos diâmetros das vênulas po-
dem afetar essa relação e a metodologia 
(fotografias digitalizadas, necessidade 
de centro de leitura) proíbem a difusão 
do seu uso clínico245-248. Novas tecnolo-
gias para avaliar a relação parede-lúmen 
das arteríolas da retina, que medem di-
retamente a remodelagem vascular em 
estádios iniciais e tardios da doença hi-
pertensiva, serão investigadas249.

3.7.5 Cérebro

A hipertensão, além do seu conhecido 
efeito sobre a ocorrência do aciden-
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te vascular cerebral clínico, também 
está associada ao risco de lesões ce-
rebrais assintomáticas diagnosticadas 
com a RM cerebral, em particular em 
indivíduos idosos250,251. Os tipos mais 
comuns de lesões cerebrais são hiper-
densidades da substância branca, que 
podem ser observadas em quase todos 
os idosos com hipertensão250 — embo-
ra com gravidade variável — e infartos 
silenciosos, a grande maioria dos quais 
são pequenos e profundos (infartos la-
cunares) com uma frequência que va-
ria entre 10 e 30%252. Outros tipos de 
lesões, mais recentemente identifica-
das, são as micros-hemorragias, ob-
servadas em cerca de 5% dos indivídu-
os. As hiperdensidades da substância 
branca e os infartos silenciosos estão 
associados a um risco aumentado de 
acidente vascular cerebral, declínio 
cognitivo e demência250,252-254. Em do-
entes hipertensos sem evidente DCV, a 
RM mostrou que as lesões vasculares 
cerebrais silenciosas são ainda mais 
prevalentes (44%) do que as lesões 
subclínicas cardíacas (21%) e renais 

(26%) e que ocorrem frequentemente 
na ausência de outros sinais de lesões 
em órgãos255. A disponibilidade e as 
considerações sobre o custo não per-
mitem a utilização generalizada da RM 
na avaliação de hipertensos idosos, 
mas a hiperdensidade da substância 
branca e os infartos cerebrais silencio-
sos devem ser procurados em todos os 
doentes hipertensos com perturbação 
neurológica e, em particular, com per-
da de memória255-257. Como as perturba-
ções cognitivas em idosos estão, pelo 
menos em parte, relacionadas com a 
hipertensão258,259, podem ser utilizados 
testes de avaliação cognitiva apropria-
dos para a avaliação clínica do doente 
idoso hipertenso.

3.7.6 Valor clínico e limitações

A Tabela 12 resume o valor preditivo CV, 
disponibilidade, reprodutibilidade e cus-
to-efetividade dos procedimentos para 
detecção das LOAs. As estratégias re-
comendadas para a busca de LOA en-
contram-se sumarizadas nessa tabela.

Tabela 12. 
Valor preditivo, disponibilidade, reprodutibilidade e custo-efetividade de alguns marcadores de lesão 
de órgãos

Marcador Valor preditivo 
cardiovascular Disponibilidade Reprodutibilidade Custo-efetividade

Eletrocardiografia +++ ++++ ++++ ++++
Ecocardiografia mais Doppler ++++ +++ +++ +++
Taxa de filtração glomerular estimada +++ ++++ ++++ ++++
Microalbuminúria +++ ++++ ++ ++++
Espessura íntima média carotídea  
e placa

+++ +++ +++ +++

Rigidez arterial (velocidade da onda  
de pulso)

+++ ++ +++ +++

Índice tornozelo-braço +++ +++ +++ +++
Fundoscopia +++ ++++ ++ +++
Medições adicionais

Score de cálcio coronário ++ + +++ +
Disfunção endotelial ++ + + +
Lacunas cerebrais/lesões da 
substância branca

++ + +++ +

Ressonância magnética cardíaca ++ + +++ ++

Scores de + a ++++.
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3.7.7 Síntese das recomendações 
sobre a pesquisa de lesões de 
órgãos assintomáticas, doença 
cardiovascular e doença  
renal crônica 

3.8 Procura de formas 
secundárias de hipertensão
Uma causa específica, potencialmente 
reversível, de elevação da PA pode ser 
identificada numa proporção relativamen-

Pesquisa de lesões assintomáticas de órgãos, doença 
cardiovascular e doença renal crônica
Recomendações Classea Nívelb Ref.C

Coração
Recomenda-se um ECG em todos os doentes hipertensos para detectar 
HVE, dilatação atrial esquerda ou doenças cardíacas concomitantes.

I B 149, 150, 
151, 154

Em todos os doentes com história ou exame físico sugestivo de arritmias 
major, monitorização do ECG a longo prazo e, em caso de suspeita de arritmia 
induzida pelo exercício, deve ser considerado um teste ECG de stress.

IIa C -

Deve ser considerado um ecocardiograma para aprimorar o risco CV e 
confirmar o diagnóstico ECG de HVE, a dilatação do átrio esquerdo ou 
suspeita de doença cardíaca concomitante, quando existe suspeição 
destas entidades.

IIa B 156, 158, 
160, 163, 164

Sempre que a história sugerir isquemia do miocárdio, recomenda-se 
um teste ECG de stress e, se for positivo ou ambíguo, um teste de 
stress de imagem (ecocardiograma de stress, RM cardíaca de stress ou 
cintilografia nuclear).

I C -

Artérias
Deve ser considerada uma ultrassonografia das artérias carotídeas 
para detectar hipertrofia vascular ou aterosclerose assintomática, 
particularmente nos idosos.

IIa B 51, 183–185, 
188

A VOP carotídeo-femoral deve ser considerada para detectar a rigidez das 
grandes artérias.

IIa B 51, 138, 
192–195

Deve ser considerado o índice tornozelo-braço para detectar DAP. IIa B 198, 199
Rins

Recomenda-se a medição da creatinina sérica e a estimativa da TFG em 
todos os doentes hipertensos.d

I B 228, 231,

233
É recomendada a avaliação, por dipstick, das proteínas urinárias em todos 
os doentes hipertensos.

I B 203, 210

Recomenda-se a avaliação da microalbuminúria de amostra de urina e 
relacionada com a excreção da creatinina urinária.

I B 222, 223, 
225, 228

Fundoscopia
Deve ser considerado o exame da retina em doentes de difícil controle ou 
doentes hipertensos resistentes para detectar exsudados, hemorragias e 
edema papilar, que estão associados a um risco CV aumentado.

IIa C -

Não se recomenda o exame da retina em doentes hipertensos ligeiros a 
moderados, sem diabetes, exceto em doentes jovens.

III C -

Cérebro
Em doentes hipertensos com declínio cognitivo, ressonância magnética 
ao cérebro ou tomografia computorizada devem ser consideradas para a 
detecção de infartos silenciosos cerebrais, infartos lacunares,  
micro-hemorragias e lesões da matéria branca.

IIb C -

ECG: eletrocardiograma; HVE: hipertrofia ventricular esquerda; CV: cardiovascular; 
RM: ressonância magnética; VOP: velocidade da onda de pulso; DAP: doença arterial periférica; 
TFG: taxa de filtração glomerular. 
aClasse de recomendação; bNível de evidência; cReferência(s) que suportam os níveis de evidência; 
dA fórmula MDRD está atualmente recomendada, mas novos métodos, como o método de CKD-EPI, 
têm como objetivo melhorar a precisão da medição.
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te pequena de doentes adultos com hiper-
tensão. No entanto, devido à elevada pre-
valência generalizada da hipertensão, as 
formas secundárias podem afetar milhões 
de doentes em todo o mundo. Se diagnos-
ticadas e tratadas de forma adequada, os 
doentes com uma causa secundária de 
hipertensão podem ser curados ou, pelo 
menos, mostrarem uma melhoria no con-
trole da pressão arterial e redução do ris-
co CV. Por conseguinte, como precaução 
inteligente, todos os doentes devem ser 
submetidos a uma triagem simples para 
formas secundárias de hipertensão. Este 
rastreio pode ser baseado na história clí-
nica, exame físico e exames laboratoriais 
de rotina (Tabelas 8 a 10). Além disso, 
pode ser suspeitada uma forma secundá-
ria de hipertensão por uma elevação se-
vera da PA, início súbito ou agravamento 
da hipertensão, má resposta da PA à tera-
pêutica medicamentosa e LOAs despro-
porcionais à duração da hipertensão. Se 
a avaliação basal levar à suspeita de que 
o doente sofre de uma forma secundária 
de hipertensão, podem tornar-se neces-
sários procedimentos diagnósticos espe-
cíficos, conforme descrito na Tabela 13. 
O diagnóstico de causas secundárias de 
hipertensão, especialmente em casos em 
que há suspeita de hipertensão endócri-
na, deve ser realizado preferencialmente 
em centros de referência.

4. Abordagem do Tratamento

4.1 Evidências que favorecem a 
redução da hipertensão arterial 
com terapêutica
As evidências que favorecem a adminis-
tração de medicamentos anti-hipertensi-
vos para reduzir o risco de eventos CV 
clínicos maiores (acidente vascular cere-
bral fatal e não fatal, infarto do miocárdio, 
insuficiência cardíaca e outras mortes 
CV) em indivíduos com hipertensão re-

sultam de uma série de ensaios clínicos 
aleatorizados — a maioria controlados 
com placebo — realizados entre 1965 
e 1995. As suas meta-análises260 foram 
referidas na edição de 2003 das Guide-
lines da ESH/ESC1. As evidências de 
apoio também surgem a partir da consta-
tação de que uma regressão das LOAs, 
induzida pelo controle da PA, tal como a 
HVE e a excreção urinária de proteínas, 
pode ser acompanhada por uma redução 
de eventos fatais e não fatais261,262, em-
bora, obviamente, esta evidência seja 
indireta, derivando de análises post hoc 
correlacionadas de dados aleatorizados. 
Ensaios clínicos aleatorizados baseados 
em resultados clínicos CV significativos, 
no entanto, também têm limitações, as 
quais foram consideradas nas recomen-
dações anteriores da ESH/ESC2: para li-
mitar o número de doentes necessários, 
os ensaios geralmente recrutam doentes 
de alto risco (idade avançada, doença 
concomitante ou prévia) e, por razões 
práticas, a duração dos ensaios clínicos 
é, necessariamente, curta (no melhor dos 
casos, entre 3 e 6 anos, com um tempo 
médio para um evento terminal de ape-
nas metade disto) — de modo que as re-
comendações para intervenção ao longo 
da vida são baseadas em extrapolações 
consideráveis a partir de dados obtidos 
ao longo de períodos muito mais curtos 
do que a esperança de vida da maioria 
dos doentes. O suporte para a crença de 
que os benefícios medidos durante os pri-
meiros anos continuarão ao longo de um 
prazo muito mais longo advém de estu-
dos observacionais de apenas algumas 
décadas de duração263.

As recomendações que agora se seguem 
são baseadas na evidência disponível a partir 
de estudos aleatorizados e focam questões 
importantes para a prática médica: (i) quando 
o tratamento deve ser iniciado, (ii) a PA-alvo a 
ser alcançada com o tratamento de doentes 
hipertensos em diferentes níveis de risco CV 
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Tabela 13. 
Indicações clínicas e diagnóstico de hipertensão secundária

Causas 
comuns

Indicações clínicas Diagnóstico

História clínica Exame físico Investigações 
laboratoriais

Teste(s) de 
primeira linha

Teste(s) 
adicional(is)/de 

confirmação
Doença 
parenquimatosa 
renal

História de 
infeção ou 

obstrução urinária, 
hematúria, abuso 
de analgésicos, 
história familiar 
de doença renal 

policística.

Massas 
abdominais (em 
caso de doença 
renal policística).

Presença de 
proteínas, 

eritrócitos ou 
leucócitos na 

urina, diminuição 
da TFG.

Ultrassonografia 
renal

Avaliação detalhada 
para doença renal

Estenose da 
artéria renal

Displasia 
fibromuscular: 
hipertensão de 
início precoce 

(especialmente em 
mulheres)

Estenose 
aterosclerótica: 

início abrupto da 
hipertensão, a 

piorar ou cada vez 
mais difícil de tratar; 
edema pulmonar de 

tipo flash.

Sopro abdominal Diferença >1,5 cm 
de comprimento 
entre os 2 rins 

(ultrassonografia 
renal), rápida 
deterioração 

da função renal 
(espontânea ou 
em resposta aos 
bloqueadores do 
sistema RAA).

Ultrassonografia 
renal por duplex 

Doppler

Angiografia por

ressonância 
magnética, 
tomografia 

computorizada 
espiral, angiografia 

intra-arterial por 
subtração digital.

Aldosteronismo 
primário

Fraqueza muscular, 
história familiar 
de hipertensão 

de início precoce 
e eventos 

cerebrovasculares 
em idade <40 anos.

Arritmias 
(no caso de 
hipocaliemia 

grave)

Hipocaliemia 
(espontânea 
ou induzida 

por diuréticos), 
descoberta 
acidental 

de massas 
suprarrenais.

Relação 
aldosterona/
renina em 

condições padrão 
(correção da 
hipocaliemia 
e retirada de 

medicamentos 
que afetem o 
sistema RAA).

Testes de 
confirmação 

(sobrecarga oral 
de sódio, infusão 
de solução salina, 

supressão pela 
fludrocortisona ou 
teste de captopril); 
TAC suprarrenais; 

sangue colhido veias 
suprarrenais.

Causas não comuns
Feocromocitoma Hipertensão 

paroxística ou 
crise sobreposta 

à hipertensão 
sustentada, 
cefaleias, 
sudorese, 

palpitações e 
palidez, história 

familiar positiva de 
feocromocitoma.

Estigmas 
na pele de 

neurofibromatose 
(manchas de 

café com leite, 
neurofibromas).

Descoberta 
acidental 

de massas 
suprarrenais (ou, 
em alguns casos, 

extrassuprarrenais).

Doseamento das 
metanefrinas 
fracionadas 
urinárias ou 

metanefrinas livres 
no plasma.

TAC ou RM do 
abdômen e pélvis; 

Rastreio com meta- 
iodobenzilguanidina 
marcada com Iodo 

123; rastreio genético 
para mutações 
patogênicas.

Síndrome de 
Cushing

Rápido ganho 
de peso, poliúria, 

polidipsia, 
distúrbios 

psicológicos.

Configuração 
corporal típica 

(obesidade 
central, cara de 

lua cheia, pescoço 
de búfalo, estrias 

vermelhas, 
hirsutismo)

Hiperglicemia Excreção de 
cortisol urinário  

de 24 h

Testes de supressão 
com dexametasona.

TFG: taxa de filtração glomerular; RAA: renina-angiotensina-aldosterona; TAC: tomografia 
computorizada; RM: ressonância magnética. 
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e as estratégias terapêuticas e a escolha de 
fármacos em doentes hipertensos com dife-
rentes características clínicas.

4.2 Quando iniciar o 
tratamento anti-hipertensivo 
com medicação

4.2.1 Recomendações de 
guidelines prévias

As Guidelines da ESH/ESC de 20072, como 
muitas outras guidelines científicas54,55,264, 
recomendam a utilização de anti-hipertensi-
vos em doentes com hipertensão de grau 1, 
mesmo na ausência de outros fatores de ris-
co ou LOA, desde que o tratamento não far-
macológico não se tenha revelado bem su-
cedido. Esta recomendação também inclui, 
especificamente, o doente idoso hipertenso. 
As Guidelines de 20072, além disso, suge-
riam um valor-alvo mais baixo de interven-
ção com fármacos anti-hipertensivos em do-
entes com diabetes, doença cardiovascular 
prévia ou DRC e sugeriam o tratamento des-
tes doentes, mesmo quando a PA estava na 
gama normal alta (130–139/85–89 mmHg). 
Estas recomendações foram reavaliadas 
num documento do Grupo de Trabalho da 
ESH em 2009141 com base numa extensa 
revisão da evidência265. O que se segue re-
sume as conclusões das Guidelines atuais.

4.2.2 Hipertensão de graus 2 e 3 
e grau 1 de alto risco
Os ECCA que forneceram provas in-
contestáveis a favor da terapêutica anti-
-hipertensora260, como referido na Seção 
4.1, foram realizados principalmente em 
doentes com PAS >160 mmHg ou PAD 
>100 mmHg, que passaram agora a ser 
classificados como hipertensos de graus 
2 e 3, mas também incluíram alguns do-
entes com hipertensão de grau 1 de alto 
risco. Apesar de alguma dificuldade em 
aplicar as novas classificações aos en-

saios antigos, a evidência a favor da te-
rapêutica farmacológica em doentes com 
PA muito elevada ou doentes hipertensos 
com alto risco CV é esmagadora. A PA 
representa um componente considerá-
vel de risco global desses doentes e, por 
isso, merece intervenção imediata.

4.2.3 Risco baixo a moderado, 
hipertensão de grau 1
A evidência que favorece o tratamento far-
macológico nestes indivíduos é escassa 
porque nenhum estudo abordou especi-
ficamente esta condição. Alguns dos es-
tudos mais antigos sobre hipertensão “li-
geira” usavam uma classificação diferente 
da hipertensão (com base na PAD ape-
nas)266-268 ou incluíam doentes de alto ris-
co268. No mais recente estudo Felodipine 
EVent Reduction (FEVER), mudaram-se 
os doentes de terapêuticas preexistentes 
para tratamentos aleatorizados e, portan-
to, não podia definir-se com precisão o 
grau da hipertensão basal e também se 
incluíam hipertensos complicados e não 
complicados269. Análises ulteriores do FE-
VER confirmaram recentemente um be-
nefício significativo ligado à redução mais 
intensa da PA após a exclusão de todos 
os doentes com doença CV prévia ou dia-
betes e em doentes com randomização 
da PAS abaixo da média (153 mmHg)270. 
Porque, no momento da randomização, 
todos os doentes se encontravam me-
dicados com uma dose única diária de 
hidroclorotiazida de 12,5 mg apenas, é 
provável que estes indivíduos — se não 
fossem tratados — estivessem dentro ou 
muito perto dos valores de PAS que de-
finem o grau 1 de hipertensão. No geral, 
uma série de estudos têm demonstrado 
uma redução significativa de acidentes 
vasculares cerebrais em doentes com ris-
co CV baixo a moderado (8–16% de even-
tos cardiovasculares maiores em 10 anos) 
com os valores de base da PA perto, ainda 
que não exatamente dentro, da gama de  
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hipertensão de grau 1266,267,270. Além disso, 
numa recente meta-análise da Cochrane  
Collaboration (2012-CD006742), limitada 
a doentes que correspondiam estritamen-
te ao critério grau 1 de baixo risco, encon-
trou-se uma tendência para redução do 
acidente vascular cerebral com a terapêu-
tica ativa, mas o número muito pequeno 
de doentes avaliados (metade deles em 
266, 267) fez com que a obtenção de sig-
nificância estatística fosse problemática.

As Guidelines recentes sublinharam tam-
bém a escassez de dados no que se refere 
ao tratamento da hipertensão de grau 1271, 
recomendando o tratamento somente após 
a confirmação da hipertensão pela MAPA e 
restringindo o tratamento aos doentes hiper-
tensos de grau 1 com sinais de LOA ou com 
risco CV total alto. A vantagem de excluir sis-
tematicamente hipertensos do avental bran-
co do possível benefício do tratamento não 
está provada. Outros argumentos em favor 
do tratamento até mesmo dos hipertensos 
de grau 1 de risco baixo-moderado são os 
seguintes: (i) a espera aumenta o risco total, 
e o alto risco não é, muitas vezes, totalmente 
reversível com o tratamento272, (ii) um gran-
de número de fármacos anti-hipertensivos 
seguros encontra-se presentemente dispo-
nível e o tratamento pode ser personalizado 
de forma a aumentar a sua eficácia e tole-
rabilidade, e (iii) muitos agentes anti-hiper-
tensivos estão fora da proteção da patente 
e, por isso, são mais baratos, com uma boa 
relação custo-benefício.

4.2.4 Hipertensão sistólica 
isolada no jovem
Um certo número de homens jovens e 
saudáveis têm valores elevados da PAS 
braquial (>140 mmHg) e valores normais 
da PAD braquial (<90 mmHg). Conforme 
mencionado na Seção 3.1, estes indivídu-
os têm, por vezes, PA central normal. Não 
se encontra disponível nenhuma evidência 
que diga que se beneficiam do tratamento 

anti-hipertensivo; pelo contrário, existem 
dados prospectivos que afirmam que esta 
situação não precede necessariamente 
a hipertensão sistólica/diastólica142. Com 
base nas evidências atuais, estes jovens 
só podem receber recomendações sobre 
o estilo de vida, mas porque a evidência 
disponível é escassa e controversa, de-
vem ser acompanhados de perto.

4.2.5 Hipertensão de grau 1 
no idoso
Embora as Guidelines da ESH/ESC de 
2007 e outras recomendem o tratamento 
dos hipertensos de grau 1 independente-
mente da idade2,273, tem sido reconhecido 
que todos os estudos que mostram os be-
nefícios do tratamento anti-hipertensivo 
em idosos foram realizados em doentes 
com PAS >160 mmHg (graus 2 e 3)141,265.

4.2.6 Pressão arterial normal alta

As Guidelines da ESH/ESC de 2007 suge-
riam o início do tratamento anti-hipertensivo 
quando a PA está na faixa normal alta (130–
139/85–89 mmHg) em doentes de risco alto 
e muito alto, por causa da diabetes ou do-
ença CV ou renal concomitantes2. O docu-
mento de reavaliação de 2009 salientou que 
as evidências em favor dessa intervenção 
precoce eram, na melhor das hipóteses, es-
cassas141,265. Para a diabetes, a evidência é 
limitada a: (i) em um pequeno estudo, Appro-
priate Blood Pressure in Diabetes, em “nor-
motensos” (ABCD), em que a definição de 
normotensão não foi a habitual (<160 mmHg 
PAS), o benefício do tratamento foi observa-
do em apenas um dos vários eventos CV se-
cundários274, e (ii) análises de subgrupos de 
dois estudos275,276, em que os resultados em 
“normotensos” (muitos dos quais estavam 
em tratamento) demonstraram não serem 
significativamente diferentes dos resultados 
dos “hipertensos” (teste de homogeneida-
de). Além disso, em dois estudos em doen-
tes pré-diabéticos ou com síndrome meta-
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bólica ou com a PA basal na gama normal 
alta, a administração de ramipril ou valsartan 
não foi associada a uma melhoria significa-
tiva dos eventos CV mórbidos e fatais, em 
comparação com o placebo277,278.

De dois estudos que mostram a redução 
de eventos CV, reduzindo a PA em doentes 
com acidente vascular cerebral prévio, um 
incluía apenas 16% normotensos279, en-
quanto que, numa subanálise do outro, os 
benefícios significativos ficaram restringi-
dos a doentes com PAS basal >140 mmHg 
(a maioria já sob terapêutica anti-hiperten-
siva de base)280. Uma revisão de estudos 
com terapêutica anti-hipertensiva controla-
da contra placebo em doentes coronários 
mostrou resultados díspares nos diferentes 
estudos265. Na maioria destes estudos, foi 
acrescentada terapêutica aleatorizada à 
medicação anti-hipertensiva prévia e, por-
tanto, não é apropriado classificar estes 
doentes como normotensos265. Esta con-
sideração aplica-se também a grandes 
meta-análises recentes que mostram os 
benefícios da terapêutica de redução da PA 
também em indivíduos com PAS basal aci-
ma e abaixo de 140 mmHg, embora a gran-
de maioria dos indivíduos tenham estado 
envolvidos em estudos nos quais os agen-
tes anti-hipertensivos estavam presentes 
no início dos mesmos281-284. É verdade que 
dois estudos mostraram que a administra-
ção de agentes anti-hipertensivos em indi-
víduos com PA normal alta pode atrasar a 
transição para a hipertensão285,286, mas o 
quanto podem durar os benefícios desta in-
tervenção precoce — e se podem também 
atrasar os eventos e ser rentáveis — tem 
ainda de ser comprovado.

4.2.7 Síntese das recomendações 
sobre o início do tratamento anti-
hipertensivo com fármacos
As recomendações sobre o início do tra-
tamento anti-hipertensivo encontram-se 
resumidas na Figura 2 e a seguir.

Início de tratamento 
farmacológico anti-hipertensivo
Recomendações Classea Nívelb Ref.C

O início imediato de tratamento 
farmacológico é recomendado 
para indivíduos com hipertensão 
graus 2 e 3 com qualquer nível 
de risco CV, algumas semanas 
após ou  simultaneamente com 
mudanças de estilo de vida.

I A
260, 
265, 
284

A redução da PA com fármacos 
também é recomendada quando 
o risco CV total é alto devido a 
LOA, diabetes, DCV ou DRC, 
mesmo na hipertensão de grau 1.

I B 260, 
284

Início de tratamento anti-
hipertensivo também deve 
ser considerado em doentes 
hipertensos grau I de risco 
baixo a moderado, quando a 
PA está dentro dessa faixa, em 
várias consultas, ou com valores 
ambulatoriais elevados da PA e 
permanece dentro dessa faixa, 
apesar de um período razoável 
de tempo, com medidas de 
estilo de vida.

IIa B 266, 
267

Recomenda-se tratamento 
farmacológico em doentes 
idosos hipertensos quando a 
PAS é ≥160 mmHg.

I A 141, 
265

Tratamento farmacológico 
anti-hipertensor também pode 
ser considerado em idosos 
(pelo menos, se têm menos 
de 80 anos), quando a PAS se 
encontra em 140–159 mmHg, 
desde que o tratamento anti-
hipertensor seja bem tolerado.

IIb C -

A menos que se obtenham 
as provas necessárias, não 
é recomendado iniciar a 
terapêutica anti-hipertensiva 
com a PA normal alta.

III A 265

A falta de evidência também 
não permite recomendar o início 
da terapêutica anti-hipertensiva 
em indivíduos jovens com 
elevação isolada da PAS braquial, 
mas estes indivíduos devem 
ser seguidos de perto com 
recomendações de estilo de vida.

III A 142

CV: cardiovascular; PA: pressão arterial; 
LOA: lesão de órgão-alvo; DCV: doença 
cardiovascular; DRC: doença renal crônica; PAS: 
pressão arterial sistólica.
aClasse de recomendação; bNível de evidência; 
cReferência(s) que suportam os níveis de 
evidência.
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Figura 2. 
Início de mudanças de estilo de vida e tratamento anti-hipertensivo. Alvos do tratamento também 
são indicados. As cores são como na Figura 1. Consulte a Seção 6.6 para evidências de que, em 
doentes com diabetes, o alvo da PAD ideal é entre 80 e 85 mmHg. Na gama da PA normal alta, o 
tratamento medicamentoso deve ser considerado na presença de uma elevada PA fora de consultório 
(hipertensão mascarada). Consulte a Seção 4.2.4 para falta de provas em favor do tratamento 
medicamentoso em indivíduos jovens com hipertensão sistólica isolada

Pressão arterial (mmHg)   
Normal alta 

PAS HTA Grau 1 HTA Grau 2 HTA Grau 3
130–139 PAS 140–159 PAS 160–179 PAS ≥180

ou PAD 85–89 ou PAD 90–99 ou PAD 100–109 ou PAD ≥110

• Mudanças de estilo de vida

• Mudanças de estilo de vida

• Mudanças de estilo de vida

• Mudanças de estilo de vida

Sem outros FR • Sem intervenção na PA • Acrescentar imediatamente
  fármacos anti-HTA

para atingir <140/90

• • 

1–2 FR

• Mudanças de estilo de vida

• Mudanças de estilo de vida

• Sem intervenção na PA
fármacos anti-HTA
para atingir <140/90

• Mudanças de estilo de vida

• • Mudanças de estilo de vida

• Mudanças de estilo de vida

• Mudanças de estilo de 
vida

≥3 FR
durante várias semanas

• Sem intervenção na PA • Fármacos anti-HTA para
atingir <140/90 fármacos anti-HTA

para atingir <140/90
    

LOA, DRC estádio 3
• 

• Sem intervenção na PA • Fármacos anti-HTA para • Fármacos anti-HTA paraou diabetes
atingir <140/90 atingir <140/90 fármacos anti-HTA

    para atingir <140/90

DCV sintomática,
DRC estádio ≥ 4 ou • Fármacos anti-HTA para• Fármacos anti-HTA para

diabetes com LOA/FR
• Sem intervenção na PA

atingir <140/90 fármacos anti-HTAatingir <140/90
para atingir <140/90

Outros fatores de
risco, lesão 
assintomática
de órgão ou doença

Mudanças de estilo de vida• Mudanças de estilo de vida• Mudanças de estilo de vida• 

• Acrescentar imediatamente

• Acrescentar imediatamente

• Acrescentar imediatamente

• 
durante vários meses
Mudanças de estilo de vida

Mudanças de estilo de vida Mudanças de estilo de vida

• Acrescentar imediatamente

• Depois acrescentar 
fármacos anti-HTA
para atingir <140/90

• 
durante várias semanas
Mudanças de estilo de vida

• Depois acrescentar 
fármacos anti-HTA
para atingir <140/90

• Depois acrescentar 
fármacos anti-HTA
para atingir <140/90

• Depois acrescentar 
fármacos anti-HTA
para atingir <140/90

• Depois acrescentar 
fármacos anti-HTA
para atingir <140/90

Mudanças de estilo de vida Mudanças de estilo de vida
durante várias semanas durante várias semanas

• Mudanças de estilo de vida

CV: cardiovascular; DCV: doença cardiovascular; DRC: doença renal crônica; FR: fator de risco; HTA: 
hipertensão; LOA: lesão de órgão-alvo; PA: pressão arterial; PAD: pressão arterial diastólica; PAS: 
pressão arterial sistólica.

4.3 Alvos para o tratamento da 
pressão arterial

4.3.1 Recomendações de 
guidelines prévias

As Guidelines da ESH/ESC de 20072, em 
comum com outras guidelines, aconselha-
vam dois alvos distintos da PA, nomeada-
mente <140/90 mmHg em hipertensos de 
risco baixo a moderado e <130/80 mmHg 
em hipertensos de alto risco (com diabe-
tes, doença cerebrovascular, CV ou re-
nal). Mais recentemente, as Guidelines 

europeias sobre a prevenção das DCV 
aconselharam uma meta <140/80 mmHg 
para doentes com diabetes50. Uma revi-
são cuidadosa da evidência disponível265, 
no entanto, leva a uma reavaliação de al-
gumas destas recomendações141, confor-
me detalhado a seguir.

4.3.2 Doentes hipertensos de 
risco baixo a moderado
Em três estudos266,268,269, reduzindo a 
PAS abaixo de 140 mmHg, em compa-
ração com um grupo de controle com 
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>140 mmHg, verificou-se uma redução 
significativa nos resultados CV adversos. 
Embora em dois desses estudos268,269 o 
risco CV no grupo tratado menos intensi-
vamente se encontrasse na gama de alto 
risco (>20% de morbidade e mortalidade 
CV em 10 anos), uma subanálise recente 
do FEVER demonstrou, durante 10 anos, 
um resultado de redução de eventos CV 
conseguido com a diminuição da PAS até 
137 em vez de 142 mmHg em doentes 
livres de DCV e diabéticos com risco CV 
de cerca de 11 e 17%270.

4.3.3 Hipertensão arterial no idoso

Num grande número de ensaios clínicos 
randomizados com tratamento anti-hiper-
tensivo em idosos (incluindo 1 em doen-
tes hipertensos com 80 anos ou mais)287, 
todos mostraram uma redução de even-
tos CV através da diminuição da PA, mas 
a média da PAS alcançada nunca che-
gou a valores <140 mmHg265. Por outro 
lado, dois estudos japoneses recentes de 
maior versus menor intensidade na redu-
ção da PA foram incapazes de documen-
tar benefícios com a redução da média da 
PAS para 136 e 137 mmHg, em vez de 
145 e 142 mmHg288,289. Por outro lado, a 
análise de um subgrupo de doentes ido-
sos do FEVER mostrou uma redução de 
eventos CV, em relação com a diminuição 
da PAS para baixo de 140 mmHg (com-
parada com 145 mmHg)270.

4.3.4 Doentes de alto risco

A reavaliação das Guidelines da ESH/ESC 
realizada em 2009141 aprovou os resul-
tados de uma extensa revisão da evi-
dência dos ECCA265, mostrando que as 
recomendações das Guidelines anterio-
res2 para reduzir a pressão arterial para 
<130/80 mmHg em doentes com diabe-
tes ou uma história CV ou doença renal 
não eram suportadas pela evidência atu-
al dos ECCA.

4.3.4.1 Diabetes mellitus

Descobriu-se que a redução da PA está 
associada a reduções importantes de 
eventos CV: (i) em doentes com diabetes 
incluídos numa série de estudos270,275,290-292, 
(ii) em dois estudos totalmente dedicados 
a esses doentes276,293 e (iii) numa recente 
meta-análise294. Em dois estudos290,293, o 
efeito benéfico foi observado com redu-
ções da PAD para 80–85 mmHg, enquan-
to que, em nenhum estudo, a PAS algu-
ma vez foi reduzida abaixo de 130 mmHg. 
O único estudo em doentes com diabetes 
em que se atingiram valores de PAS pou-
co abaixo de 130 mmHg, no grupo mais 
intensivamente tratado, foi o estudo “em 
normotensos” ABCD, um pequeno estudo 
em que os eventos CV (apenas um objeti-
vo secundário) não foram consistentemen-
te reduzidos274. Apesar de ter de algum 
modo um fraco poder, um estudo muito 
maior apelidado Action to Control Cardio-
vascular Risk in Diabetes (ACCORD) foi 
incapaz de encontrar uma redução signifi-
cativa na incidência de eventos CV maio-
res em doentes com diabetes cuja PAS foi 
reduzida para uma média de 119 mmHg, 
em comparação com doentes cuja PAS se 
manteve numa média de 133 mmHg295.

4.3.4.2 Eventos cardiovasculares 
prévios

Em dois estudos de doentes que sofreram 
eventos cerebrovasculares prévios279,296, 
a redução mais agressiva da PA, embora 
associada com reduções significativas no 
acidente vascular cerebral e eventos CV, 
não alcançou valores médios da PAS in-
feriores a 130 mmHg: um terceiro estudo, 
muito maior, não foi capaz de encontrar 
diferenças de resultados entre os grupos 
que alcançaram a PAS de 136 versus 
140 mmHg297. Entre os vários estudos 
clínicos com doentes que tiveram even-
tos coronários prévios, os valores da PAS 
inferiores a 130 mm Hg foram obtidos 
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através de tratamento mais intensivo em 
cinco estudos, mas com resultados in-
consistentes (houve uma redução signi-
ficativa de eventos cardiovasculares em 
um deles298, uma redução significativa 
por um fármaco anti-hipertensivo, mas 
não por outro, num segundo estudo299, e 
sem qualquer redução significativa nos 
resultados CV principais em três outros 
estudos)300-302.

4.3.4.3 Doença renal

Em doentes com doença renal crônica — 
com ou sem diabetes — existem dois 
objetivos para o tratamento: (i) a preven-
ção de eventos CV (a complicação mais 
frequente da DRC) e (ii) a prevenção ou 
atraso de deterioração renal adicional 
ou insuficiência. Infelizmente, a evidência 
sobre a PA-alvo nestes doentes é escas-
sa e confundida com incerteza acerca dos 
papéis respectivos da redução da PA e os 
efeitos específicos dos bloqueadores do 
SRA303. Em três estudos de doentes com 
DRC, quase exclusivamente sem diabe-
tes304-306, os doentes randomizados para 
um alvo menor da PA (125–130 mmHg) 
não apresentaram diferenças significati-
vas na DRT ou morte, em relação aos do-
entes escolhidos aleatoriamente para um 
alvo mais elevado (<140 mmHg). Apenas 
num seguimento observacional prolon-
gado de dois destes estudos houve uma 
tendência para menor incidência de even-
tos, que foi mais evidente em doentes 
com proteinúria307,308. Os dois grandes es-
tudos em doentes com nefropatia diabé-
tica não são informativos sobre o supos-
to benefício de uma PAS-alvo abaixo de 
130 mmHg309,310, já que a média da PAS 
obtida nos grupos com tratamento mais 
intensivo foi de 140 e 143 mmHg. Apenas 
um estudo cooperativo recente reportou 
uma redução de eventos renais (redução 
da TFG e DRT) em crianças randomiza-
das para uma PA-alvo abaixo do percentil 
50 e não acima311, mas estes valores, nas 

crianças, dificilmente podem ser compa-
rados com os valores dos adultos. Além 
disso, deve considerar-se que, no AC-
CORD, embora a TFGe basal estivesse 
em valores normais, a redução mais inten-
sa da PA (119/67 versus 134/73 mmHg) 
associou-se a uma quase duplicação dos 
casos com TFGe <30 mL/min/1,73 m2295. 
Finalmente, meta-análises recentes de 
ensaios que investigaram diferentes al-
vos da PA em doentes com DRC não 
conseguiram demonstrar benefícios 
concretos com o alcançar de metas de 
PA mais baixas, em termos de eventos 
clínicos CV ou renais312,313.

4.3.5 O “quanto mais baixo, 
melhor” versus a hipótese da 
curva em J
O conceito de que “quanto menor a PAS 
e PAD conseguidas, melhor o resultado” 
tem a ver com a relação direta entre a PA 
e a incidência de eventos, até pelo me-
nos 115 mmHg para a PAS e 75 mmHg 
para a PAD, descrita numa grande me-
ta-análise de 1 milhão de indivíduos li-
vres de DCV no início dos estudos e, 
posteriormente, seguidos durante cerca 
de 14 anos3 — o que não é a situação 
habitual em estudos na hipertensão. 
O conceito pressupõe que a relação PA/
resultados em relação aos valores mais 
baixos da PA também seja observada 
quando as diferenças na PA são indu-
zidas pela terapêutica medicamentosa 
e que a relação em doentes com DCV 
possa ser sobreposta ao descrito em in-
divíduos livres de complicações CV.

Na ausência de estudos que tenham es-
pecificamente investigado valores baixos 
da PAS (ver anteriormente), os únicos 
dados disponíveis em favor do conceito 
“quanto mais baixo, melhor” são os de 
uma meta-análise de estudos aleatoriza-
dos, mostrando que a redução da PAS 
para uma média de 126 mmHg, em com-
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paração com 131 mmHg, teve os mesmos 
benefícios, proporcionais aos de uma re-
dução para uma média de 140 mmHg, 
em comparação com 145 mmHg281. Cla-
ro que isto foi uma análise post hoc, em 
que a aleatorização se perdeu porque a 
divisão dos doentes em categorias para a 
PA não foi considerada na fase de aleato-
rização. Uma demonstração da hipótese 
de “quanto mais baixo, melhor” também 
é dificultada pelo fato de que a curva que 
relaciona a PA com os eventos adversos 
CV poder achatar para valores baixos da 
PA e, portanto, a demonstração de be-
nefícios requer estudos muito maiores e 
mais longos do que aqueles que estão 
presentemente disponíveis. Isto é consis-
tente com a natureza semilogarítmica da 
relação demonstrada em estudos obser-
vacionais3, mas também pode levantar a 
questão de saber se um pequeno benefí-
cio vale um grande esforço.

Uma alternativa para o conceito “quanto 
mais baixo, melhor” é a hipótese de uma 
relação em curva J, de acordo com a qual 
os benefícios da redução da PAS ou PAD 
para valores marcadamente baixos são 
menores do que os conseguidos com re-
duções mais moderadas. Esta hipótese 
continua a ser muito popular por várias 
razões: (i) senso comum indica que um 
valor limiar da PA deve existir, abaixo do 
qual a sobrevivência é prejudicada, (ii) a 
fisiologia mostrou que existe um limiar da 
PA baixo (bem como um elevado) para a 
autorregulação do fluxo sanguíneo para 
os órgãos e esse limite pode ser elevado 
quando há doença vascular, e (iii) existe 
uma reminiscência persistente de uma 
velha crença que olha a PA elevada como 
um mecanismo compensatório para pre-
servar a função do órgão (a natureza “es-
sencial” da hipertensão)314. Uma investi-
gação correta da curva em J requer uma 
comparação aleatorizada de três alvos 
da PA, que até agora só foi tentada pelo 
estudo Hypertension Optimal Treatment 

(HOT), realizado em hipertensos de bai-
xo risco e usando alvos de PAD290. De-
vido à falta de evidência direta, o recur-
so tem sido feito através da abordagem 
observacional indireta relacionando os 
resultados com o valor da PA alcança-
do. Uma série de estudos tem sido assim 
analisada e os seus resultados314, recen-
temente revistos. Algumas das análises 
dos estudos concluíram que não existe 
uma curva em J280,290,315, enquanto que 
outros concluíram a favor da sua existên-
cia316-319, embora em alguns estudos tam-
bém tenha sido observada em doentes 
tratados com placebo320,321. Além disso, 
dois estudos recentes que investigavam 
a redução mais ou menos intensa pelas 
estatinas, do colesterol das lipoproteínas 
de baixa densidade, também encontra-
ram uma curva em J relacionada com a 
PA em relação a eventos CV adversos, 
apesar de os protocolos não incluírem in-
tervenções para baixar a PA322,323. A abor-
dagem utilizada para investigar a curva 
em J levanta hipóteses importantes, em-
bora com limitações óbvias: (i) transfor-
ma um estudo aleatorizado num estudo 
observacional, (ii) o número de doentes 
e eventos em grupos com a PA mais bai-
xa é geralmente muito pequeno, (iii) os 
doentes nos grupos com PA mais baixa 
têm frequentemente um maior risco basal 
e, apesar de ajustes estatísticos, a cau-
salidade inversa não pode ser excluída, 
e (iv) os valores mais baixos da PAS e 
PAD (valores em que o risco começa a 
aumentar) são extremamente diferentes 
de estudo para estudo, mesmo quando o 
risco CV basal é semelhante314. Algumas 
análises dos estudos também levantaram 
a questão de que uma curva em J poder 
existir para eventos coronários, mas não 
para AVC, mas isso não é um achado 
consistente em vários estudos317,318,324-326.

Deve ser considerado se o risco subja-
cente é ou não mais importante do que a 
redução excessiva da PA. As limitações 
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da abordagem atual para investigar a cur-
va em J, obviamente, também se aplicam 
às suas meta-análises327. No entanto, a 
hipótese da curva em J é uma questão 
importante: ela tem uma lógica fisiopato-
lógica e merece ser investigada num es-
tudo corretamente desenhado.

4.3.6 Evidência sobre pressão 
arterial-alvo a partir de estudos 
com lesão dos órgãos-alvo
Seria de algum interesse receber orienta-
ção sobre a PA-alvo a partir dos estudos 
de LOA, mas, infelizmente, esta infor-
mação tem de ser avaliada com grande 
cuidado. De fato, estudos utilizando as 
LOAs como resultado final podem, mui-
tas vezes, não ter poder estatístico sufi-
ciente para medir com segurança os efei-
tos sobre os eventos CV e os dados que 
eles fornecem sobre eventos CV fatais e 
não fatais estão sujeitos aos efeitos do 
acaso. Por exemplo, um estudo de 1.100 
doentes hipertensos não diabéticos, com 
seguimento há 2 anos, mostrou que a in-
cidência de HVE eletrocardiográfica é re-
duzida pelo controle mais apertado da PA 
(cerca de 132/77 mm Hg) versus controle 
menos apertado (cerca de 136/79 mm Hg)  
e relataram uma redução paralela de 
eventos CV (embora houvesse apenas 
cerca de 40 eventos principais)328. Por 
outro lado, o recente estudo Randomized 
Olmesartan And Diabetes Microalbumi-
nuria Pre-vention (ROADMAP)329 em do-
entes diabéticos mostrou uma redução 
significativa da microalbuminúria de novo 
em doentes mais intensamente tratados 
(olmesartan versus placebo), mas o grupo 
mais intensamente tratado também apre-
sentou uma maior incidência de eventos 
CV329. Devido ao pequeno número de 
eventos cardiovasculares nos dois estu-
dos, é provável que a sua redução e o 
seu aumento sejam devidos a efeitos do 
acaso. Além disso, quando a análise de 
LOA e os efeitos dos eventos são obser-

vados em grandes estudos, a dissocia-
ção dos dois tipos de efeitos foi descrita: 
no estudo Losartan Intervention For End-
point Reduction in Hypertensives(LIFE), 
a regressão da HVE está linearmente re-
lacionada com as mudanças da PA indu-
zidas pelo tratamento (quanto mais bai-
xo, melhor)330, ao passo que, no mesmo 
estudo, a PA alcançada e os eventos CV 
mórbidos e fatais estavam relacionados 
numa forma de curva em J319. No estudo 
ON-going Telmisartan Alone andin Com-
bination with Ramipril Global Endpoint 
(ONTARGET),as PA menores alcança-
das pela combinação ramipril-telmisar-
tan foram associadas a uma redução da 
proteinúria, mas com um maior risco de 
insuficiência renal aguda e um risco CV 
semelhante331. O significado clínico das 
mudanças induzidas pelo tratamento nas 
LOAs é discutido na Seção 8.4.

4.3.7 Alvos da pressão arterial 
clínica versus em casa e no 
ambulatório
Não há nenhuma evidência direta de es-
tudos aleatorizados para eventos, em 
relação à PA-alvo, quando as medições 
residenciais ou no ambulatório são utili-
zadas332, embora exista alguma evidência 
disponível que diz que as diferenças com 
a PA de consultório podem não ser muito 
pronunciadas quando a mesma PA é efe-
tivamente reduzida333. As medições fora 
do consultório devem ser sempre avalia-
das conjuntamente com as medições na 
clínica. Notavelmente, contudo, o ajus-
tamento da terapêutica anti-hipertensiva 
com base num alvo semelhante da PA 
ambulatorial ou residencial levou a um 
tratamento medicamentoso menos inten-
so, sem uma diferença significativa nas 
LOA334-336. O menor custo de medicamen-
tos nos grupos da medição da PA fora do 
consultório foi parcialmente contrabalan-
çado por outros custos nos grupos em 
que se mediu a PA residencial335,336.
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4.3.8 Sumário das recomendações 
sobre a pressão arterial-alvo em 
doentes hipertensos
Recomendações sobre as PA-alvo encon-
tram-se resumidas na Figura 2 e a seguir.

5. Estratégias de Tratamento

5.1 Mudanças do estilo de vida
As mudanças adequadas do estilo de 
vida são fundamentais para a preven-
ção da hipertensão. São também im-
portantes para o seu tratamento, em-
bora nunca devam atrasar o início da 
terapêutica medicamentosa em doen-
tes com um nível de risco elevado. Es-
tudos clínicos mostram que os efeitos 
anti-hipertensivos das modificações do 
estilo de vida podem ser equivalentes 
à monoterapia com medicamentos337, 
embora a grande desvantagem seja o 
baixo nível de adesão ao longo do tem-
po — o que exige uma ação especial 
para haver êxito. As mudanças do es-
tilo de vida adequadas podem atrasar 
ou prevenir, com segurança e eficácia, 
a hipertensão em indivíduos não hiper-
tensos, atrasar ou evitar o tratamento 
médico em doentes hipertensos de grau 
1 e contribuir para a redução da PA em 
indivíduos hipertensos já em tratamento 
medicamentoso, o que permite a dimi-
nuição do número e doses dos agentes 
anti-hipertensivos338. Além do efeito de 
descida da PA, as alterações do estilo 
de vida contribuem para o controle de 
outros fatores de risco CV e de outras 
situações clínicas50.

As medidas de estilo de vida recomenda-
das e que mostraram ser capazes de re-
duzir a pressão arterial são: (i) a restrição 
de sal, (ii) a moderação do consumo de ál-
cool, (iii) o elevado consumo de legumes 
e frutas, dietas com baixo teor de gordu-
ra e outros tipos de dieta, (iv) a redução 
de peso e respectiva manutenção e (v) 
o exercício físico regular339. Além disso, 
a insistência na interrupção do hábito de 
fumar é obrigatória, a fim de melhorar o 
risco CV, e porque o cigarro tem um efeito 
vasoconstritor agudo, que pode aumentar 
a PA diurna ambulatorial340-342.

Metas da pressão arterial em 
doentes hipertensos
Recomendações Classea Nívelb Ref.C

Uma PAS-alvo <140 mmHg:
a) é recomendada em doentes 

com risco CV baixo-moderado; I B
266, 
269, 
270

b) é recomendada em doentes 
com diabetes; I A

270, 
275, 
276

c) deve ser considerada em 
doentes com AVC prévio ou AIT; IIa B 296, 

297
d) deve ser considerada em 

doentes com DCC; IIa B 141, 
265

e) deve ser considerada em 
doentes com DRC diabética ou 
não diabética.

IIa B 312, 
313

Em hipertensos idosos com menos 
de 80 anos de idade e com PAS 
≥160 mmHg, existe uma sólida 
evidência para recomendar a 
redução da PAS para valores entre 
150 e 140 mmHg.

I A 265

Em hipertensos idosos saudáveis 
com menos de 80 anos, os valores 
da PAS <140 mmHg podem ser 
considerados, ao passo que as 
metas da PAS na população 
idosa frágil deve ser adaptada à 
tolerabilidade individual.

IIb C -

Em indivíduos com mais de 
80 anos e com PAS inicial 
≥160 mmHg, recomenda-se reduzir 
a PAS para valores entre 150 e 
140 mmHg, desde que estejam em 
boas condições físicas e mentais.

I B 287

Uma PAD-alvo <90 mmHg é 
sempre recomendada, exceto 
em pacientes com diabetes, nos 
quais os valores <85 mmHg são 
recomendados. Deve, contudo, 
ser considerado que os valores 
de PAD entre 80 e 85 mmHg são 
seguros e bem tolerados.

I A
269, 
290,

293

PAS: pressão arterial sistólica; CV: cardiovascular; 
AVC: acidente vascular cerebral; AIT: acidente 
isquêmico transitório; DCC: doença cardíaca 
coronária; DRC: doença crônica renal; 
PAD: pressão arterial diastólica;
aClasse de recomendação; bNível de evidência; 
cReferência(s) que suportam os níveis de evidência.
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5.1.1 Restrição de sal

Há evidência de uma relação causal en-
tre a ingestão de sal e a PA, e o consumo 
excessivo de sal pode contribuir para a hi-
pertensão resistente. Os mecanismos que 
relacionam o consumo de sal e a elevação 
da PA incluem um aumento no volume ex-
tracelular — mas também uma elevação 
da resistência vascular periférica, em parte 
devido à ativação simpática343.

A ingestão habitual de sal varia entre 9 e 
12 g/dia em muitos países e tem sido de-
monstrado que a redução para cerca de 
5 g/dia tem um efeito modesto (1–2 mm Hg) 
de redução da PAS em normotensos e 
um efeito mais pronunciado (4–5 mmHg) 
em indivíduos hipertensos339,344,345. A in-
gestão diária de 5–6 g de sal é, portanto, 
recomendada para a população em geral. 
O efeito da restrição de sódio é maior em 
indivíduos de raça negra, idosos e em in-
divíduos com diabetes, síndrome meta-
bólica ou DRC, e a restrição de sal pode 
reduzir o número e doses dos fármacos 
anti-hipertensivos345,346. O efeito da re-
dução do sal na dieta no que se refere a 
eventos CV mantém-se pouco claro347-350, 
embora o acompanhamento a longo pra-
zo do estudo Trials of Hypertension Pre-
vention (TOHP) tenha documentado que 
uma ingestão reduzida de sal está asso-
ciada a um menor risco de eventos CV351. 
Em geral, não há nenhuma evidência de 
que a redução de sódio, de uma ingestão 
alta para moderada, cause prejuízo352.

Em nível individual, uma redução eficaz 
do sal não é fácil de alcançar. Devia ser 
dada orientação para se evitar a adição 
de sal e o consumo de alimentos ricos em 
sal. A redução no consumo exagerado de 
sal pela população continua a ser uma 
prioridade de saúde pública, mas exige 
um esforço combinado da indústria dos 
alimentos, dos governos e do público em 
geral, uma vez que 80% do consumo de 

sal se relaciona com o “sal escondido”. 
Calcula-se que a redução de sal nos pro-
cessos de fabricação do pão, carne pro-
cessada e queijo, margarina e cereais irá 
resultar num aumento da qualidade dos 
anos de vida353.

5.1.2 Moderação de consumo 
de álcool
A relação entre o consumo de álcool, os 
níveis de pressão arterial e a prevalência 
da hipertensão é linear. O consumo regu-
lar de álcool aumenta a PA em indivíduos 
hipertensos tratados354. Embora o consu-
mo moderado possa não causar preju-
ízo, a mudança de consumo moderado 
para excessivo está associada tanto com 
a PA mais elevada, como com um risco 
acrescido de AVC. O estudo The Preven-
tion And Treatment of Hypertension Study 
(PATHS) investigou os efeitos da redução 
de consumo de álcool na PA. O grupo de 
intervenção teve uma maior redução de 
cerca de 1,2/0,7 mmHg na pressão arte-
rial do que o grupo de controle, no final do 
período de 6 meses355. Nenhum estudo 
foi projetado para avaliar o impacto da re-
dução do álcool em eventos CV. Homens 
hipertensos que bebem álcool devem ser 
aconselhados a limitar o seu consumo a 
não mais do que 20–30 g, e mulheres hi-
pertensas não devem beber mais de 10–
20 g de etanol por dia. O consumo total 
de álcool não deve exceder 140 g por se-
mana para os homens e 80 g por semana 
para as mulheres.

5.1.3 Outras mudanças 
dietéticas
Os doentes hipertensos devem ser acon-
selhados a comer legumes, produtos lác-
teos com baixo teor de gordura, fibras 
alimentares solúveis dietéticas, grãos 
integrais e proteínas de fontes vegetais, 
com redução de gordura saturada e co-
lesterol. Os frutos frescos também são re-
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comendados — embora com precaução 
em doentes com excesso de peso, pois o 
seu alto teor de carboidratos pode, por ve-
zes, levar a aumento de peso339,356. A die-
ta de tipo mediterrânico, especialmente, 
tem suscitado muito interesse nos últimos 
anos. Uma série de estudos e meta-aná-
lises tem relatado o efeito protetor CV da 
dieta mediterrânica357,358. Os doentes com 
hipertensão devem ser aconselhados a 
comer peixe pelo menos duas vezes por 
semana e 300–400 g/dia de frutos e legu-
mes. O leite de soja parece diminuir a PA 
quando comparado com o leite de vaca 
desnatado359. O ajuste da dieta deve ser 
acompanhado por outras mudanças de 
estilo de vida. Em doentes com PA eleva-
da, comparando a dieta isolada dos doen-
tes do estudo Dietary

Approaches to Stop Hypertension (DASH) 
com aqueles em que se utiliza a combina-
ção da dieta DASH com o exercício e a 
perda de peso, pôde concluir-se que hou-
ve maiores reduções na PA e MVE nestes 
últimos360. No que diz respeito ao consu-
mo de café, uma revisão sistemática re-
cente concluiu que a maioria dos estudos 
disponíveis (10 ECCA e 5 estudos de co-
orte) era de qualidade insuficiente para 
permitir uma recomendação firme, dada 
a favor ou contra o consumo de café em 
relação à hipertensão361.

5.1.4 Redução de peso

A hipertensão está intimamente relacio-
nada com o excesso de peso362 e a redu-
ção de peso é seguida por uma descida 
da pressão arterial. Numa meta-análise, 
as reduções médias da PAS e da PAD 
associadas a uma perda de peso média 
de 5,1 kg foram de 4,4 e 3,6 mmHg, res-
pectivamente363. A redução de peso é re-
comendada em doentes hipertensos com 
excesso de peso e obesidade para o con-
trole dos fatores de risco, mas a estabili-
zação de peso pode ser uma meta razo-

ável para muitos deles. Em doentes com 
evidência de DCV estabelecida, os dados 
observacionais indicam um prognóstico 
pior após a perda de peso. Isto parece ser 
verdade também nos idosos. A manuten-
ção de um peso corporal saudável (IMC 
de cerca de 25 kg/m2) e circunferência da 
cintura (<102 cm para homens e <88 cm 
para mulheres) é recomendada para indi-
víduos não hipertensos para a prevenção 
da hipertensão e para doentes hiperten-
sos para reduzir a PA.

É de salientar, contudo, que o IMC ótimo 
não é claro, com base em duas grandes 
meta-análises de estudos prospectivos 
observacionais.

The Prospective Studies Collaboration364 
concluiu que a mortalidade era menor para 
um IMC de cerca de 22,5–25 kg/m2364, 
enquanto que uma meta-análise mais 
recente concluiu que a mortalidade era 
menor em indivíduos com excesso de 
peso365. A perda de peso também pode 
melhorar a eficácia dos fármacos anti-hi-
pertensivos e o perfil de risco CV. A perda 
de peso deve socorrer-se de uma abor-
dagem multidisciplinar que inclui acon-
selhamento dietético e exercício regular. 
Os programas de perda de peso podem 
não ser bem sucedidos e as influências 
sobre a PA podem ser superestimadas. 
Além disso, os resultados a curto pra-
zo não são, muitas vezes, mantidos ao 
longo do tempo. Numa revisão sistemáti-
ca de doentes diabéticos366, a perda mé-
dia de peso depois de 1–5 anos foi de 
1,7 kg. Em doentes “pré-diabéticos”, a 
combinação de intervenções dietéticas 
com a atividade física levou a uma redu-
ção extra de peso de 2,8 kg após 1 ano e 
a uma redução adicional de 2,6 kg após 
2 anos: embora não seja impressionante, 
é suficiente para se ter um efeito protetor 
no que se refere à incidência de diabe-
tes367. Na diabetes mellitus (DM) estabe-
lecida, de tipo 2, a perda de peso inten-
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cional — de acordo com o estudo Action 
for HEalth in Diabetes (AHEAD) — não 
reduziu os eventos CV, de modo que um 
controle geral dos fatores de risco é pro-
vavelmente mais importante do que a 
perda de peso por si só. A perda de peso 
também pode ser promovida com medi-
camentos antiobesidade, como o orlistat 
e, em maior grau, pela cirurgia bariática, 
o que parece diminuir o risco CV em do-
entes com obesidade grave368. Os deta-
lhes estão disponíveis num documento 
recente da ESH e da Associação Euro-
peia para o Estudo da Obesidade368.

5.1.5 Exercício físico regular

Estudos epidemiológicos sugerem que a 
atividade física aeróbica regular pode ser 
benéfica tanto para a prevenção como 
para o tratamento da hipertensão e para 
a redução do risco e da mortalidade CV. 
Uma meta-análise de estudos clínicos 
aleatorizados mostrou que o treino de re-
sistência aeróbica reduz a PAS e a PAD 
em repouso de 3,0/2,4 mmHg em geral e 
até mesmo em 6,9/4,9 mmHg em hiper-
tensos participantes369. Mesmo a ativida-
de física regular de menor intensidade e 
duração tem mostrado estar associada a 
uma diminuição de 20% na mortalidade 
em estudos de coorte370,371, e este tam-
bém é o caso quando se constata uma 
boa condição física372. Os doentes hiper-
tensos devem ser aconselhados a partici-
par em pelo menos 30 minutos de exer-
cício aeróbico dinâmico de intensidade 
moderada (caminhada, corrida, ciclismo 
ou natação) em 5–7 dias por semana373. 
O treino aeróbico intervalado também 
demonstrou uma redução da PA374. O im-
pacto sobre os valores da PA com outras 
formas de exercício, como o treino de re-
sistência isométrica (desenvolvimento de 
força muscular sem movimento) e exer-
cícios de resistência dinâmica (desenvol-
vimento de força associado com o mo-
vimento), foi revisto recentemente375,376.  

Ao treino de resistência dinâmica seguiu-se 
uma redução significativa da PA, assim 
como melhorias em outros parâmetros 
metabólicos, e a realização de exercícios 
de resistência em 2–3 dias por semana 
pode ser aconselhável. Os exercícios iso-
métricos não são recomendados, uma 
vez que temos dados disponíveis de pou-
cos estudos.

5.1.6 Cessação do tabagismo

O tabagismo é um importante fator de ris-
co para doença CV aterosclerótica.

Embora a taxa de tabagismo esteja em de-
clínio na maioria dos países europeus (em 
que a proibição de fumar é eficaz), ainda 
é comum em muitas regiões e grupos etá-
rios, em parte devido às desigualdades 
na cessação do tabagismo relacionadas 
com a educação377. Existem também evi-
dências sobre os efeitos nocivos à saúde 
do tabagismo passivo378. Fumar provoca 
um aumento agudo da pressão arterial e 
da frequência cardíaca, que persiste por 
mais de 15 minutos depois de fumar um 
cigarro340, como consequência da estimu-
lação do sistema nervoso simpático, em ní-
vel central e nas terminações nervosas379. 
Uma mudança em paralelo nas cateco-
laminas plasmáticas e na PA, bem como 
um comprometimento do barorreflexo, têm 
sido descritos como relacionados com o ta-
bagismo379-381. Estudos que usam a MAPA 
mostraram que tanto tabagistas normoten-
sos como hipertensos não tratados apre-
sentam valores da PA diária mais elevados 
do que os não tabagistas341,342,382. Nenhum 
efeito crônico de fumar foi relatado em re-
lação à PA do consultório383, que não baixa 
por se deixar de fumar. Além do impacto 
sobre os valores da PA, o tabagismo é um 
fator de risco CV poderoso, e parar de fu-
mar é provavelmente a medida mais eficaz 
de estilo de vida para a prevenção de do-
enças CV, incluindo AVC, infarto do mio-
cárdio e doença vascular periférica384-386. 
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Portanto, os hábitos tabágicos devem ser 
relatados em cada visita do doente, e os 
fumadores hipertensos devem ser acon-
selhados a deixar de fumar. Mesmo em 
doentes motivados, programas para parar 
de fumar têm um sucesso (em 1 ano) de 
apenas 20–30%387. Sempre que necessá-
rio, medicamentos para cessação do taba-
gismo, como a terapêutica de reposição da 
nicotina, bupropiom ou vareniclina, devem 
ser considerados. Uma meta-análise de 36 
estudos que compararam as taxas de ces-
sação a longo prazo, utilizando o bupro-
piom versus controle, resultou numa taxa 
de sucesso relativo de 1,69 (1,53–1,85)388, 
ao passo que a evidência de qualquer efei-
to adicional da adição de bupropiom à tera-
pêutica de reposição da nicotina foi inade-
quada389. O agonista parcial dos receptores 
da nicotina, vareniclina, demonstrou um 
benefício modesto em comparação com a 
terapêutica de reposição da nicotina e/ou  
o bupropiom388, mas a US Food & Drug 
Administration (FDA) emitiu recentemen-
te um alerta sobre o perfil de segurança 
da vareniclina (http:// www.fda.gov/Drugs/
DrugSafety/ucm330367.htm). Embora es-
ses medicamentos tenham demonstrado 
eficácia em estudos clínicos, são subuti-
lizados devido aos efeitos adversos, con-
traindicações, pouca aceitação e falta de 
reembolso em muitos países. A prevenção 
de recaídas é um marco na luta contra o 
vício da nicotina, mas este campo não está 
devidamente estudado e a evidência exis-
tente é decepcionante388. Não há evidência 
suficiente para apoiar o uso de qualquer in-
tervenção comportamental específica; po-
dem ser esperados alguns resultados posi-
tivos a partir de intervenções centradas na 
identificação e resolução de situações de 
tentação, bem como estratégias que levem 
os doentes a mudanças de comportamen-
to, tais como entrevistas motivacionais. Um 
tratamento prolongado com a vareniclina 
pode prevenir recaídas, mas estudos de 
tratamento prolongado com reposição de 
nicotina não estão disponíveis390.

5.1.7 Sumário das recomendações 
sobre a adoção de mudanças de 
estilo de vida

As seguintes medidas de mudança do es-
tilo de vida são recomendadas em todos 
os doentes com hipertensão de modo a 
reduzir a PA e/ou o número de fatores de 
risco CV. 

Adoção de mudanças de estilo 
de vida
Recomendações Classea Nívelb,d Nívelb,e Ref.C

É recomendada a 
restrição de sal para 
5–6 g por dia.

I A B

339,

344-346,

351
Recomenda-se 
a moderação do 
consumo de álcool, 
no máximo, 20–30 g 
de etanol por dia, em 
homens, e não mais 
do que 10–20 g de 
etanol por dia, em 
mulheres.

I A B
339, 
354, 
355

Recomenda-se o 
aumento do consumo 
de legumes, frutos e 
produtos lácteos com 
baixo teor de gordura.

I A B
339,

356–
358

É recomendada a 
redução de peso 
para IMC de 25 kg/
m2 e circunferência de 
cintura <102 cm nos 
homens e <88 cm nas 
mulheres, a menos 
que contraindicado.

I A B
339,

363–365

O exercício regular, 
isto é, pelo menos 
30 min de exercício 
dinâmico moderado, 
é recomendado 5 a 7 
dias por semana.

I A B

339, 
369, 
373, 
376

É recomendado dar 
a todos os tabagistas 
conselhos para 
deixarem de fumar e 
oferecer ajuda.

I A B 384–386

IMC: índice de massa corporal.
aClasse de recomendação; bNível de evidência; 
cReferências que apoiam o nível de evidência; 
dBaseado no efeito da PA e/ou perfil de risco 
cardiovascular; eBaseado em resultados de estudos.
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5.2 Terapêutica farmacológica

5.2.1 Escolha de fármacos 
anti-hipertensivos
Nas versões 2003 e 20071,2, as Guideli-
nes da ESH/ESC analisaram um grande 
número de estudos clínicos aleatorizados 
com terapêutica anti-hipertensiva e con-
cluíram que os principais benefícios do 
tratamento anti-hipertensivo devem-se  
à diminuição da pressão arterial per  
se e são, em grande parte, independen-
tes dos fármacos utilizados. Embora as 
meta-análises pareçam, ocasionalmen-
te, alegar superioridade de uma classe 
de agentes em detrimento de outra, para 
alguns resultados391-393, isso depende 
muito da seleção enviesada dos estudos 
e as maiores meta-análises disponíveis 
não mostram diferenças clinicamente 
relevantes entre as classes de medica-
mentos284,394,395. Portanto, as atuais reco-
mendações confirmam que os diuréticos 
(incluindo tiazidas, clortalidona e indapa-
mida), beta-bloqueadores, antagonistas 
do cálcio, inibidores da enzima converso-
ra da angiotensina (ECA) e bloqueadores 
dos receptores da angiotensina são todos 
adequados para o início e manutenção 
do tratamento anti-hipertensivo, em mo-
noterapia ou em algumas combinações. 
Contudo, algumas questões relacionadas 
com a terapêutica são discutidas a seguir.

5.2.1.1 Beta-bloqueadores

As razões pelas quais, em desacor-
do com algumas recomendações, os  
beta-bloqueadores foram mantidos como 
uma escolha possível para o tratamento 
anti-hipertensivo encontram-se resumi-
das nas Guidelines de 2007 da ESH/ESC 
e posteriormente discutidas no documen-
to de reavaliação de 20092,141. Embora re-
conhecendo que a qualidade da prova era 
fraca, uma meta-análise Cochrane (repro-
duzindo substancialmente a meta-análise  

de 2006 pelo mesmo grupo)396,397 relatou 
que os beta-bloqueadores podem ser in-
feriores a algumas — mas não a todas 
— outras classes de medicamentos no 
que se refere a alguns resultados. Espe-
cificamente, eles parecem ser piores do 
que os antagonistas do cálcio (mas não 
diuréticos e bloqueadores do SRA) em 
relação à mortalidade total e eventos 
cardiovasculares, pior do que os anta-
gonistas do cálcio e bloqueadores do 
SRA para o AVC e iguais a antagonis-
tas do cálcio, bloqueadores do SRA e 
diuréticos para a DCC. Por outro lado, 
a grande meta-análise de Law et al. 
demonstrou que o início da terapêuti-
ca com beta-bloqueadores pode ser (i) 
tão eficaz como com as outras classes 
principais de agentes anti-hipertensivos 
na prevenção de eventos coronários e 
(ii) altamente eficaz na prevenção de 
eventos CV em doentes com infarto do 
miocárdio recente e nos com insuficiên-
cia cardíaca284. Uma incidência semelhan-
te de eventos CV com beta-bloqueadores  
e/ou diuréticos ou as suas combinações, 
em comparação com outras classes de 
medicamentos, também tem sido relatada 
na meta-análise da colaboração dos tria-
listas no tratamento para redução da PA394.

Uma eficácia um pouco menor dos  
beta-bloqueadores na prevenção do 
AVC284 tem sido atribuída a uma menor 
capacidade de reduzir a PAS central e a 
pressão de pulso398,399. No entanto, uma 
menor eficácia na prevenção do AVC 
também é compartilhada pelos inibido-
res da ECA284, embora tenha sido refe-
rido que estes compostos reduzem a PA 
central melhor do que os beta-bloquea-
dores398. Os beta-bloqueadores também 
parecem (i) ter mais efeitos secundários 
(embora a diferença em relação a outros 
medicamentos seja menos pronuncia-
da em estudos duplamente cegos)400 e 
(ii) serem um pouco menos eficazes do 
que os bloqueadores do SRA e os anta-
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gonistas do cálcio na regressão ou atra-
so das LOA, como HVE, EIM carotídea, 
rigidez aórtica e a remodelação arterial 
das pequenas artérias141. Além disso, os 
beta-bloqueadores tendem a aumentar 
o peso corporal401 e, particularmente, 
quando usados em combinações com 
diuréticos, facilitam o aparecimento de 
diabetes de novo em doentes com essa 
predisposição402. Este fenômeno pode 
ter sido sobre-enfatizado pelo fato de to-
das as análises dos estudos terem sido 
limitadas a doentes sem diabetes ou 
com glucose <7,0 mmol/L, ignorando-
-se o fato de um número considerável 
de doentes com um diagnóstico de dia-
betes na avaliação basal não ter este 
diagnóstico reconfirmado no final do 
estudo, o que obviamente reduz o peso 
da diabetes induzida pelo tratamento e 
levanta dúvidas sobre a precisão da de-
finição da diabetes utilizada nas análises 
citadas403. Algumas das limitações dos  
beta-bloqueadores tradicionais não pa-
recem ser compartilhadas por alguns 
dos beta-bloqueadores com efeito vaso-
dilatador, como os celiprolol, carvedilol e 
nebivolol — mais amplamente utilizados 
atualmente — e que reduzem a pressão 
de pulso central e a rigidez aórtica melhor 
do que o atenolol ou o metoprolol404-406 e 
interferem com a sensibilidade à insulina 
menos do que o metoprolol407,408.

O nebivolol tem demonstrado recente-
mente que não piora a tolerância à glu-
cose em comparação com o placebo e 
quando adicionado à hidroclorotiazida409. 
Carvedilol e nebivolol foram favoravel-
mente testados em estudos clínicos alea-
torizados, embora na insuficiência cardí-
aca em vez de na hipertensão arterial410. 
Por fim, chegou-se à conclusão, recen-
temente, que os beta-bloqueadores não 
aumentam, antes, reduzem o risco de 
exacerbações e diminuem a mortalidade 
em doentes com doença pulmonar obs-
trutiva crônica411.

5.2.1.2 Diuréticos

Os diuréticos mantiveram-se como pilar 
do tratamento anti-hipertensivo, pelo me-
nos desde o primeiro relatório Joint Na-
tional Committee (JNC) em 1977412 e o 
primeiro relatório da WHO,em 1978413, e 
ainda, em 2003, foram classificados como 
o único medicamento de primeira escolha 
pelo qual se devia começar o tratamento, 
tanto no JNC-7264 como nas Guidelines 
da WHO/ Sociedade Internacional para 
a Hipertensão55,264. A utilização generali-
zada de diuréticos deve ter em conta a 
observação do estudo Avoiding Cardio-
vascular Events in Combination Therapy 
in Patients Living with Systolic Hyperten-
sion (ACCOMPLISH)414,em que a sua as-
sociação com um inibidor ECA foi menos 
eficaz na redução de eventos CV do que 
a associação do mesmo inibidor ECA com 
um antagonista de cálcio. Os resultados 
interessantes do ACCOMPLISH serão 
discutidos na Seção 5.2.2, mas precisam 
ser replicados, porque nenhum outro es-
tudo aleatorizado demonstrou uma supe-
rioridade significativa de um antagonista 
do cálcio sobre um diurético. Portanto, as 
evidências apresentadas pelo ACCOM-
PLISH parecem não ter peso suficien-
te para excluir os diuréticos da escolha 
como primeira linha.

Também foi argumentado que os diuréti-
cos, tais como a clortalidona ou a indapa-
mida, devem ser utilizados em detrimento 
dos diuréticos tiazídicos convencionais, 
tal como a hidroclorotiazida271. A afirma-
ção de que “há evidência limitada sobre 
os eventos clínicos que confirme o bene-
fício da terapêutica inicial com baixas do-
ses de hidroclorotiazida”271 não é supor-
tada por uma das mais amplas revisões 
das evidências disponíveis332,415. As meta-
-análises que afirmam que a hidrocloro-
tiazida tem uma menor capacidade para 
reduzir a PA ambulatorial do que outros 
agentes, ou reduz menos os eventos do 
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que a clortalidona416,417, limitam-se a um 
número circunscrito de estudos e não in-
cluem comparações frente a frente de dife-
rentes diuréticos (nenhum grande estudo 
aleatorizado está disponível). No Multiple 
Risk Factor Intervention Trial (MRFIT), a 
clortalidona e a hidroclorotiazida não fo-
ram comparadas por alocação aleatoriza-
da e, em geral, a clortalidona foi utilizada 
em doses mais elevadas do que a hidro-
clorotiazida418. Portanto, nenhuma reco-
mendação pode ser dada a favor de um 
agente diurético em particular.

Descobriu-se que a espironolactona tem 
efeitos benéficos na insuficiência cardía-
ca419 e, embora nunca tenha sido testada 
em estudos clínicos aleatorizados sobre 
a hipertensão, pode ser usada como um 
medicamento de terceira ou quarta linha 
(ver Seção 6.14) e ajuda a tratar eficaz-
mente os casos não detectados de aldos-
teronismo primário. A eplerenona mostrou 
também um efeito protetor na insuficiên-
cia cardíaca e pode ser usada como uma 
alternativa à espironolactona420.

5.2.1.3 Antagonistas do cálcio

Os antagonistas do cálcio foram alvo de uma 
clarificação, a partir da suspeita de causa-
rem um excesso relativo de eventos coroná-
rios, pelos mesmos autores que levantaram 
a questão.

Algumas meta-análises sugerem que es-
tes agentes podem ser um pouco mais 
eficazes na prevenção do AVC284,394,421, 
embora não seja claro se isto pode ser 
atribuído a um efeito protetor específico 
sobre a circulação cerebral ou a ligeira 
melhoria ou controle mais uniforme da 
PA, com esta classe de medicamentos141. 
A questão sobre se os antagonistas do 
cálcio podem ser menos eficazes do que 
os diuréticos, beta-bloqueadores e inibi-
dores da ECA na prevenção da insufici-
ência cardíaca incipiente ainda está em 

aberto. Na maior meta-análise disponí-
vel284, os antagonistas do cálcio reduzi-
ram a insuficiência cardíaca de novo em 
cerca de 20% em comparação com o pla-
cebo, mas, quando comparados com os 
diuréticos, os beta-bloqueadores e os ini-
bidores da ECA, foram inferiores em cer-
ca de 20% (o que significa 19% em vez 
de 24% de redução). A menor eficácia 
dos antagonistas do cálcio sobre a insufi-
ciência cardíaca inicial também pode ser 
uma consequência do desenho dos es-
tudos que apontam para esta conclusão 
e que exigem a prevenção ou a retirada 
de agentes essenciais no tratamento da 
insuficiência cardíaca, tais como diuréti-
cos, beta-bloqueadores e inibidores da 
ECA, em doentes aleatorizados para os 
antagonistas do cálcio422. Na verdade, 
em todos os estudos em que o desenho 
permitia ou prescrevia o uso simultâneo 
de diuréticos, beta-bloqueadores ou inibi-
dores da ECA269,299,301,423, os antagonistas 
do cálcio não foram inferiores aos trata-
mentos de comparação na prevenção da 
insuficiência cardíaca. Os antagonistas 
do cálcio têm mostrado maior eficácia do 
que os beta-bloqueadores no retardar da 
progressão da aterosclerose carotídea e 
na redução da hipertrofia ventricular es-
querda em vários estudos controlados 
(ver Seções 6.11.4 e 6.12.1).

5.2.1.4 Inibidores da enzima 
conversora da angiotensina e 
bloqueadores dos receptores da 
angiotensina

Ambas as classes estão entre as mais 
amplamente utilizadas na terapêutica 
anti-hipertensiva. Algumas meta-análises 
têm sugerido que os inibidores da ECA 
podem ser um pouco inferiores a outras 
classes na prevenção do acidente vas-
cular cerebral284,395,421 e que os bloque-
adores dos receptores da angiotensina 
podem ser inferiores aos inibidores da 
ECA na prevenção do infarto do miocár-
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dio424 ou todas as causas de mortalida-
de393. As hipóteses avançadas por estas  
meta-análises não tiveram em conta os 
resultados do grande estudo ONTAR-
GET, em que se fez a comparação direta, 
no que se refere aos eventos, com o ini-
bidor da ECA ramipril e o bloqueador dos 
receptores da angiotensina telmisartan 
(Seção 5.2.2.2.). O ONTARGET mostrou 
que o telmisartan não é estatisticamente 
inferior ao ramipril, na medida em que a 
incidência de eventos cardíacos maiores, 
AVC e todas as causas de morte esta-
vam englobadas. O ONTARGET também 
refutou a hipótese de que a atividade 
dos receptores ativados pelo peroxiso-
ma (PPAR) pelo telmisartan possa tornar 
este composto mais eficaz para prevenir 
ou atrasar o aparecimento da diabetes: 
a incidência da diabetes de novo não foi 
significativamente diferente entre o telmi-
sartan e o ramipril no ONTARGET. Mais 
recentemente, foi levantada a hipótese 
acerca de uma relação entre bloquea-
dores dos receptores da angiotensina e 
o aparecimento de cancro425. Uma meta-
-análise muito maior, incluindo todos os 
principais estudos clínicos aleatorizados 
que investigaram todos os principais 
compostos da classe, não encontrou ne-
nhuma evidência de aumento da incidên-
cia de cancro426, para a qual também não 
existe qualquer base a partir de um ponto 
de vista mecanicista427. Entre as proprie-
dades mais conhecidas dos inibidores da 
ECA e dos bloqueadores dos receptores 
da angiotensina, está a sua eficácia pe-
culiar de reduzir a proteinúria (ver Seção 
6.9) e de melhorar os resultados na insu-
ficiência cardíaca crônica (Seção 6.11.2).

5.2.1.5 Inibidores da renina

O aliscireno, um inibidor direto da renina 
no local da sua ativação, está disponível  
para o tratamento de doentes hiper-
tensos, tanto como monoterapia quan-
to em combinação com outros agentes  

anti-hipertensivos. Até a data, as evi-
dências disponíveis indicam que, quan-
do usado isoladamente, o aliscireno re-
duz a PAS e a PAD em doentes jovens e 
mais idosos com hipertensão428; que tem 
um maior efeito anti-hipertensivo quan-
do administrado em combinação com 
um diurético tiazídico, um bloqueador do 
SRA em outros locais, ou um antagonis-
ta do cálcio429,430 e que a administração 
prolongada em tratamento combinado 
pode ter um efeito favorável (i) em assin-
tomáticos com LOA, como aqueles que 
têm excreção urinária de proteínas431, 
ou (ii) nos com biomarcadores de prog-
nóstico na insuficiência cardíaca, como 
os peptídeos natriuréticos de tipo B432.

Não está disponível nenhum estudo so-
bre o efeito do aliscireno em eventos CV 
ou renais mórbidos e fatais relacionados 
com a hipertensão. Um estudo em grande 
escala em doentes diabéticos, ALiskiren 
Trial In Type 2 Diabetes Using Cardio-
renal  Endpoints (ALTITUDE), em que o 
aliscireno foi administrado no topo de um 
bloqueador do SRA, foi recentemente in-
terrompido porque, nesses doentes com 
alto risco de eventos CV e renais, hou-
ve maior incidência de eventos adversos, 
complicações renais (insuficiência renal 
terminal e morte renal), hipercaliemia e 
hipotensão433. Esta estratégia de trata-
mento é, portanto, contraindicada nestas 
condições específicas, o que é semelhan-
te à contraindicação para a combinação 
de inibidores ECA com antagonistas dos 
receptores da angiotensina, resultante do 
estudo ONTARGET (ver Seção 5.2.2)331. 
Outro estudo em grande escala, o estudo 
Randomized Controlled Trial of Aliskiren 
in the Prevention of Major Cardiovascular 
Events in Elderly People (APOLLO), em 
que o aliscirenofoi utilizado isoladamente 
ou em combinação com um diurético tia-
zídico ou um bloqueador dos canais de 
cálcio, também foi interrompido, apesar 
de não haver evidências de malefícios no 
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grupo tratado com o aliscireno. Não estão 
previstos, num futuro próximo, estudos 
anti-hipertensivos baseados em aliscire-
no, para avaliação de resultados impor-
tantes. Não foi demonstrado recentemen-
te nenhum efeito benéfico pela adição de 
aliscireno ao tratamento padrão na insufi-
ciência cardíaca434.

5.2.1.6 Outros agentes  
anti-hipertensivos

Os medicamentos ativos centralmente e 
os bloqueadores dos receptores alfa tam-
bém são agentes eficazes. Hoje em dia, 
eles são utilizados mais frequentemente 
em combinações múltiplas de medica-
mentos. O bloqueador alfa doxazosina foi 
efetivamente utilizado como terapêutica 
de terceira linha no Anglo-Scandinavian 
Cardiac Outcomes Trial (ASCOT). Isso 
será discutido na seção sobre hiperten-
são resistente (6.14).

5.2.1.7 Agentes anti-hipertensivos 
e variabilidade da pressão arterial 
visita a visita

Recentemente, foi chamada a atenção para 
a associação da variabilidade da PA visita a 
visita, intraindividual durante o tratamento 
anti-hipertensivo e a incidência de eventos 
CV (em particular, o AVC) em doentes de 
alto risco435. Em doentes hipertensos, co-
ronários, a consistência do controle da PA 
entre as visitas é acompanhada por morbi-
dade e mortalidade CV menos frequentes, 
independentemente do nível da PA média436.

No entanto, na hipertensão ligeira, nos do-
entes de baixo risco CV do estudo ELSA, 
a média da PA com o tratamento, em vez 
das variações da PA visita a visita, previu 
tanto a progressão da aterosclerose caro-
tídea como a incidência de eventos CV437. 
Assim, a importância clínica da variabili-
dade da PA visita a visita nos indivíduos 
tratados, comparada com a pressão arte-

rial média a longo prazo, não está ainda 
indiscutivelmente comprovada.

Uma análise do estudo ASCOT sugeriu 
que a variabilidade da PA visita a visita 
pode ser mais baixa, com a combinação 
de um antagonista do cálcio e um inibidor 
da ECA, do que com a combinação de um 
beta-bloqueador e um diurético438. Adicio-
nalmente, a partir de uma meta-análise de 
vários estudos, chegou-se à conclusão 
de que a variabilidade da PA visita a vi-
sita é mais pronunciada em doentes com 
beta-bloqueadores do que com outras 
classes de medicamentos439,440. No entan-
to, a causa da variabilidade da PA visita a 
visita não é conhecida — se é realmente 
farmacologicamente induzida ou apenas 
um marcador de adesão ao tratamento. 
Além disso, as referidas meta-análises 
baseiam os seus resultados sobre a va-
riabilidade da PA interindividual (ou seja, 
o alcance dos efeitos do tratamento da PA 
em todo o grupo de doentes), em vez da 
variabilidade intraindividual. O uso da va-
riabilidade interindividual da PA como um 
substituto da variabilidade intraindividual 
para classificar agentes anti-hipertensi-
vos como associados com variações da 
PA, maiores ou menores, visita a visita, 
ou controle da PA mais ou menos con-
sistente439,440 parece injustificado, uma 
vez que têm sido relatadas discrepâncias 
entre os dois tipos de medições441. Além 
disso, apesar de alguma correlação pos-
sível, os dois tipos de variabilidade me-
dem com pouca probabilidade o mesmo 
fenômeno442. Em termos práticos, até que 
a variabilidade intraindividual da medição 
da PA visita a visita de novos estudos em 
larga escala seja analisada, a variabilida-
de interindividual visita a visita não deve 
ser usada como critério para a escolha de 
fármacos anti-hipertensivos.

Fica, no entanto, como um assunto in-
teressante para uma investigação mais 
aprofundada.



59

5.2.1.8 Devem os agentes  
anti-hipertensivos ser classificados 
por ordem de escolha?

Uma vez que é geralmente aceito que 
(i) o mecanismo principal dos benefí-
cios da terapêutica anti-hipertensiva é 
reduzir a PA per se, (ii) os efeitos sobre 
os eventos causados pela HTA dos vá-
rios agentes são semelhantes ou dife-
rem por apenas um grau menor, (iii) o 
tipo de evento relacionado com um 
dado doente é imprevisível, e (iv) to-
das as classes de agentes anti-hiper-
tensivos têm as suas vantagens, mas 
também contraindicações (Tabela 14), 
é evidente que qualquer proposta para 

posicionar por ordem de utilização os 
medicamentos anti-hipertensivos nos 
doentes hipertensos não é baseada 
em evidências141,443. Em vez de ceder 
a uma classificação para estes fins, 
o grupo de trabalho decidiu confirmar 
(com pequenas alterações) a tabela 
publicada nas Guidelines de 2007 da 
ESH/ESC2, com os medicamentos a 
serem considerados em condições es-
pecíficas, com base no fato de que al-
gumas classes foram preferencialmen-
te utilizadas em estudos com condições 
específicas ou que tenham demonstra-
do maior eficácia em tipos específicos 
de LOA (ver Mancia et al. para provas 
detalhadas)2 (Tabela 15). No entanto, 

Tabela 14. 
Contraindicações obrigatórias e possíveis para o uso de drogas anti-hipertensivas

Medicamentos Obrigatórias Possíveis

Diuréticos (tiazidas) Gota

Síndrome metabólica

Intolerância à glicose

Gravidez

Hipercalcemia

Hipocaliemia

Beta-bloqueadores
Asma

Bloqueio A-V (grau 2 ou 3)

Síndrome metabólica

Intolerância à glicose

Atletas e doentes fisicamente ativos

Doença pulmonar obstrutiva crônica (exceto 
para beta-bloqueadores vasodilatadores)

Antagonistas do cálcio 
(dihidropiridinas)

Taquiarritmia

Insuficiência cardíaca

Antagonistas do cálcio 
(verapamil, diltiazem)

Bloqueio A-V (grau 2 ou 3, bloqueio 
trifascicular) 

Disfunção ventricular esquerda severa 

Insuficiência cardíaca

Inibidores da ECA

Gravidez

Edema angioneurótico

Hipercaliemia

Estenose da artéria renal bilateral

Mulheres com potencial para engravidar

Bloqueadores dos receptores 
da angiotensina

Gravidez

Hipercaliemia

Estenose bilateral das artérias renais

Mulheres com potencial para engravidar

Antagonistas dos receptores 
mineralocorticoides

Insuficiência renal aguda ou grave 
(TFGe <30 mL/min) 

Hipercaliemia

A-V: atrioventricular; TFGe: taxa de filtração glomerular estimada.
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não existem evidências disponíveis 
que indiquem que diferentes escolhas 
devam ser feitas com base na idade ou 
gênero (exceto para o cuidado no uso 
de bloqueadores do SRA em mulheres 
em idade fértil devido a possíveis efei-

tos teratogênicos)444,445. Em qualquer 
caso, os médicos devem prestar aten-
ção aos efeitos adversos dos medica-
mentos — mesmo aqueles puramente 
subjetivos —, pois são obstáculos po-
derosos para a adesão ao tratamento. 
Se necessário, as doses ou medica-
mentos devem ser alterados, de modo 
a combinar eficácia com tolerabilidade.

5.2.2 Monoterapia e terapêutica 
combinada

5.2.2.1 Prós e contras das duas 
abordagens
As Guidelines de 2007 da ESH/ESC su-
blinharam que, quaisquer que sejam os 
medicamentos empregados, a monote-
rapia pode efetivamente reduzir a PA em 
apenas um número limitado de doentes 
hipertensos e que a maioria dos doentes 
requerem a combinação de pelo menos 
dois medicamentos para conseguirem o 
controle da pressão arterial2. Portanto, 
a questão não é saber se a terapêutica 
combinada é útil, mas se ela deve ser 
sempre precedida de uma tentativa de 
usar a monoterapia ou se — e quando — 
a terapêutica combinada pode ser a abor-
dagem inicial.

A vantagem óbvia de iniciar o tratamento 
com monoterapia é a de utilizar um único 
agente, sendo, assim, possível atribuir 
a eficácia e os efeitos adversos a esse 
agente. As desvantagens são que, quan-
do a monoterapia com um agente não é 
eficaz ou não é suficientemente eficaz, 
encontrar uma monoterapia alternativa 
que seja mais eficaz ou mais bem tole-
rada pode ser um processo trabalhoso e 
desencoraja a adesão. Adicionalmente, 
uma meta-análise de mais de 40 estu-
dos mostrou que a combinação de dois 
agentes de quaisquer duas classes de 
medicamentos anti-hipertensivos amplia 
a redução da PA muito mais do que o au-

Tabela 15. 
Medicamentos a preferir em condições específicas

Condição Medicamento
Lesões de órgão 
assintomáticas

HVE Inibidor da ECA, 
antagonista do cálcio, ARA

Aterosclerose 
assintomática

Antagonista do cálcio, 
inibidor da ECA

Microalbuminúria Inibidor da ECA, ARA
Disfunção renal Inibidor da ECA, ARA

Evento clínico CV

AVC prévio Qualquer agente que 
reduza efetivamente a PA

Infarto do miocárdio 
prévio BB, inibidor da ECA, ARA

Angina de peito BB, antagonista do cálcio

Insuficiência cardíaca

Diurético, BB, inibidor da 
ECA, ARA, antagonista 
de receptores 
mineralocorticoides

Aneurisma da aorta BB

Fibrilação atrial, 
prevenção

Considere ARA, 
inibidor da ECA, BB ou 
antagonista de receptores 
mineralocorticoides

Fibrilação atrial, 
controle da frequência 
ventricular

BB, antagonista do cálcio 
não hidropiridínico

DRT/proteinúria Inibidor da ECA, ARA
Doença arterial 
periférica

Inibidor da ECA, 
antagonista do cálcio

Outras

HSI (idosos) Diurético, antagonista do 
cálcio

Síndrome metabólica Inibidor da ECA, ARA, 
antagonista do cálcio

Diabetes mellitus Inibidor da ECA, ARA

Gravidez Metildopa, BB, antagonista 
do cálcio

Negros Diurético, Antagonista do 
cálcio

HVE: hipertrofia ventricular esquerda; 
ECA: enzima conversora da angiotensina; 
ARA: antagonista dos receptores da 
angiotensina; CV: cardiovascular; AVC: acidente 
vascular cerebral; PA: pressão arterial;  
BB: beta-bloqueadores; DRT: doença renal 
terminal; HSI: hipertensão sistólica isolada.
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mento da dose de um agente446. A vanta-
gem de se iniciar a terapêutica com com-
binações consiste numa resposta mais 
rápida num maior número de doentes 
(potencialmente benéfica em doentes de 
alto risco), numa maior probabilidade de 
alcançar a PA-alvo em doentes com va-
lores mais elevados da PA e uma menor 
probabilidade de desencorajar a adesão 
do doente com muitas mudanças do tra-
tamento. De fato, uma pesquisa recente 
mostrou que os doentes que receberam 
terapêutica combinada tiveram uma me-
nor taxa de abandono do que os doentes 
que receberam qualquer monoterapia447. 
Uma outra vantagem é que existem si-
nergias fisiológicas e farmacológicas en-
tre diferentes classes de fármacos, que 
podem não só justificar uma maior redu-
ção da PA, mas também causar menos 
efeitos colaterais e poderem proporcio-
nar benefícios maiores do que aqueles 
que são oferecidos por um único agente. 
A desvantagem de se iniciar com uma 
combinação de medicamentos é que um 
deles pode ser ineficaz.

Em geral, a sugestão, dada nas Guideli-
nes de 2007 da ESH/ESC2, de considerar 
o início com uma combinação de medica-
mentos em doentes de alto risco ou com 
a PA acentuadamente elevada de base 
pode ser reconfirmada.

Ao iniciar com monoterapia ou com uma 
combinação de dois medicamentos, as do-
ses podem ser intensificadas, se necessá-
rio, para atingir o valor alvo da PA; se o alvo 
não for atingido com uma combinação de 
dois medicamentos em doses máximas, a 
mudança para uma outra combinação de 
dois medicamentos pode ser considerada 
ou acrescentado um terceiro medicamento.

No entanto, em doentes com hipertensão 
resistente, a adição de medicamentos a 
outros medicamentos deve ser executada 
com atenção aos resultados e, qualquer 
composto claramente ineficaz ou mini-
mamente eficaz deve ser substituído, em 
vez de conservado numa abordagem au-
tomática em sequência de múltiplos me-
dicamentos (Figura 3).

Figura 3.
Monoterapia versus estratégias de combinação de medicamentos para conseguir a PA-alvo. Mudança 
de estratégia terapêutica de menor intensidade para uma mais intensa deve ser feita sempre que a 
PA-alvo não for alcançada

PA: pressão arterial; CV: cardiovascular.

Elevação ligeira da PA Escolha entre Elevação marcada da PA
Risco CV baixo/moderado Risco CV alto/muito alto

Único agente Combinação de dois medicamentos

Mudar Agente anterior Combinação anterior Acrescentar terceiro 
medicamentopara agente diferente em dose máxima em dose máxima

Monoterapia em 
dose máxima Combinação de Mudar para Combinação de três

dois medicamentos combinação de medicamentos em
medicamentos doses máximasem doses máximas
dois diferentes
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5.2.2.2 Combinações preferenciais 
de medicamentos

Estão disponíveis apenas dados indire-
tos a partir de estudos clínicos aleato-
rizados, fornecendo informações sobre 
combinações de medicamentos que 
são eficazes na redução dos eventos 
CV. Entre o grande número de estudos 
clínicos aleatorizados utilizando tera-
pêutica anti-hipertensiva, apenas três 
usaram sistematicamente uma deter-
minada combinação de dois medica-
mentos em pelo menos um braço: o es-
tudo ADVANCE comparou um inibidor 
da ECA combinado com um diurético 
contra placebo (mas adicionado à te-
rapêutica de base)276, o FEVER com-
parou uma combinação de antagonista 
do cálcio com diurético contra diuréti-
co isoladamente (mais placebo)269 e o 
ACCOMPLISH comparou o mesmo ini-
bidor da ECA em combinação com um 
diurético ou com um antagonista do 
cálcio414. Em todos os outros estudos, 
o tratamento foi iniciado pela monote-
rapia em ambos os braços, e um outro 
medicamento (e, às vezes, mais de um 
medicamento) foi posteriormente adi-
cionado em alguns doentes. Em alguns 
estudos, o segundo medicamento foi 
escolhido pelo investigador entre aque-
les não usados nos outros braços de 
tratamento, como no Antihypertensive 
and Lipid-Lowering Treatment to Pre-
vent Heart ATack (ALL-HAT)448.

Com esta reserva importante, a Tabela 16  
mostra que, com a exceção de um blo-
queador do receptor da angiotensina e 
um antagonista do cálcio (nunca utili-
zados sistematicamente num estudo de 
eventos), todas as combinações foram 
utilizadas em pelo menos um braço ati-
vo de estudos controlados por placebo, 
em que o braço ativo foi associado a um 
benefício significativo269,276,287,296,449-454. 
Em ensaios clínicos comparando regi-

mes diferentes, todas as combinações 
têm sido utilizadas numa proporção maior 
ou menor de doentes, sem grandes dife-
renças nos benefícios186,445,448,455,456,458-461. 
As únicas exceções são dois estudos em 
que uma grande parte dos doentes rece-
beu ou uma combinação de bloqueador 
do receptor da angiotensina-diurético ou 
uma combinação de inibidor da ECA-
-antagonista do cálcio423,457, tendo sido 
ambas superiores em comparação com 
beta-bloqueador-diurético na redução de 
eventos CV. Constatou-se que a combi-
nação beta-bloqueador-diurético foi tão 
eficaz quanto as outras combinações, 
em vários outros estudos448,455,460,461, e 
mais eficaz do que o placebo em três es-
tudos449,453,454. No entanto, a combinação 
beta-bloqueador e diurético parece pro-
vocar mais casos de diabetes de novo em 
indivíduos susceptíveis, em comparação 
com outras combinações462.

O único estudo que compara direta-
mente duas combinações em todos os 
doentes (ACCOMPLISH)414 demonstrou 
uma superioridade significativa de uma 
combinação antagonista do cálcio-inibi-
dor da ECA contra a combinação de ini-
bidor da ECA-diurético, apesar de não 
haver diferença da PA entre os dois bra-
ços do estudo. Estes resultados inespe-
rados merecem ser repetidos, porque os 
estudos comparando uma terapêutica à 
base de um antagonista do cálcio com 
uma terapêutica baseada em diurético 
nunca mostraram superioridade do an-
tagonista de cálcio. No entanto, a pos-
sibilidade de que os resultados do AC-
COMPLISH possam ser devidos a uma 
redução mais eficaz da PA central, pela 
associação de um bloqueador do SRA 
com um antagonista do cálcio, merece 
ser investigada398,399,464.

A única combinação que não pode ser 
recomendada com base nos resultados 
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Tabela 16. 
As principais combinações de medicamentos utilizadas em estudos de tratamento anti-hipertensivo 
numa abordagem escalonada ou em combinações aleatorizadas

Estudo Comparador Tipo de doentes Diferença 
PAS (mmHg) Eventos

I-ECA e combinação com diurético
PROGRESS296 Placebo AVC prévio ou AIT -9 -28% AVC (p<0,001)
ADVANCE276 Placebo Diabetes -5,6 -9% micro/macroeventos 

vasculares (p=0,04)
HYVET287 Placebo Hipertensos com idade ≥80 anos -15 -34% eventos CV (p<0,001)
CAPPP455 BB + D Hipertensos +3 +5% eventos CV (p=NS)
Bloqueadores do receptor da angiotensina e combinação com diurético
SCOPE450 D + placebo Hipertensos com idade ≥70 anos -3,2 -28% AVC não fatal (p=0,04)
LIFE457 BB + D Hipertensos com HVE -1 -26% AVC (p<0,001)
Antagonistas do cálcio e combinação com diurético
FEVER269 D + placebo Hipertensos -4 -27% eventos CV (p<0,001)
ELSA186 BB + D Hipertensos 0 Diferença NS em eventos CV
CONVINCE458 BB + D Hipertensos com fatores de risco 0 Diferença NS em eventos CV
VALUE456 ARA + D Hipertensos de alto risco -2,2 -3% eventos CV (p=NS)
I-ECA e combinação com antagonista do cálcio
SystEur451 Placebo Idosos com HSI -10 -31% eventos CV (p<0,001)
SystChina452 Placebo Idosos com HSI -9 -37% eventos CV (p<0,004)
NORDIL461 BB + D Hipertensos +3 Diferença NS em eventos CV
INVEST459 BB + D Hipertensos com DCC 0 Diferença NS em eventos CV
ASCOT423 BB + D Hipertensos com fatores de risco -3 -16% eventos CV (p<0,001)
ACCOMPLISH414 I-ECA + D Hipertensos com fatores de risco -1 -21% eventos CV (p<0,001)
BB e combinação com diurético
Coope & Warrender453 Placebo Hipertensos idosos -18 -42% AVC (p<0,03)
SHEP449 Placebo Idosos com HSI -13 -36% AVC (p<0,001)
STOP454 Placebo Hipertensos idosos -23 -40% eventos CV (p=0,003)
STOP 2460 I-ECA ou AC Hipertensos 0 Diferença NS em eventos CV
CAPPP455 I-ECA + D Hipertensos -3 -5% eventos CV (p=NS)
LIFE457 ARA + D Hipertensos com HVE +1 +26% AVC (p<0,001)
ALLHAT448 I-ECA + BB Hipertensos com fatores de risco -2 Diferença NS em eventos CV
ALLHAT448 AC + BB Hipertensos com fatores de risco -1 Diferença NS em eventos CV
CONVINCE458 AC + D Hipertensos com fatores de risco 0 Diferença NS em eventos CV
NORDIL461 I-ECA + AC Hipertensos -3 Diferença NS em eventos CV
INVEST459 I-ECA + AC Hipertensos com DCC 0 Diferença NS em eventos CV
ASCOT423 I-ECA + AC Hipertensos com fatores de risco +3 +16% eventos CV (p<0,001)
Combinação de dois bloqueadores do sistema renina-angiotensina/I-ECA + ARA ou bloqueador  
do SRA + inibidor da renina
ONTARGET463 I-ECA ou ARA Doentes de alto risco -3 Mais eventos renais
ALTITUDE433 I-ECA ou ARA Diabéticos de alto risco -1,3 Mais eventos renais

I-ECA: inibidor da enzima conversora da angiotensina; AVC: acidente vascular cerebral; AIT: acidente 
isquêmico transitório; CV: cardiovascular; BB: beta-bloqueador; D: diurético; HVE: hipertrofia 
ventricular esquerda; NS: não significativo; ARA: bloqueador do receptor da angiotensina; HIS: 
hipertensão sistólica isolada; AC: antagonista do cálcio; DCC: doença cardíaca coronária; SRA: 
sistema renina-angiotensina.

dos estudos é a que associa dois blo-
queadores diferentes do SRA.

Dados do ONTARGET331,463, em que a 
combinação de um inibidor da ECA e um 
bloqueador do receptor da angiotensina é 

acompanhada por um aumento significati-
vo de casos de DRT, foram recentemente 
apoiados pelos resultados do estudo AL-
TITUDE em doentes diabéticos433. Esse 
estudo foi interrompido prematuramente 
devido a um excesso de casos de DRT 
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e acidentes vasculares cerebrais no bra-
ço em que o inibidor da renina, aliscireno, 
foi adicionado ao tratamento preexistente 
que consistia num inibidor da ECA ou um 
bloqueador do receptor da angiotensina. 
Deve-se notar, no entanto, que a PA foi 
menos cuidadosamente monitorizada 
para efeitos hipotensores no ALTITUDE. 
As combinações de dois medicamentos 
mais amplamente utilizadas estão indica-
das no esquema exibido na Figura 4.

5.2.2.3 Combinações de dose fixa 
ou em comprimido único

Como nas guidelines anteriores, as Gui-
delines de 2013 da ESH/ESC favorecem 
o uso de combinações de dois medica-
mentos anti-hipertensivos em doses fixas 
num único comprimido, pois a redução do 
número de comprimidos a serem toma-
dos diariamente melhora a adesão, que 
infelizmente é baixa na hipertensão, e au-
menta a taxa de controle da PA465,466.

Esta abordagem está atualmente facilita-
da pela disponibilidade de combinações 

de doses fixas diferentes dos mesmos 
dois medicamentos, o que minimiza um 
dos seus inconvenientes, nomeadamente 
a incapacidade para aumentar a dose de 
um medicamento, independentemente do 
outro. Isso vale também para as combina-
ções de dose fixa de três medicamentos 
(habitualmente um bloqueador do SRA, 
um antagonista do cálcio e um diuréti-
co), que estão cada vez mais disponíveis. 
A  disponibilidade estende-se à chamada 
polipílula (ou seja, uma combinação de 
dose fixa de vários medicamentos anti-
-hipertensivos com uma estatina e uma 
dose baixa de aspirina), com a justificati-
va de que os doentes hipertensos apre-
sentam frequentemente dislipidemia e 
não raramente têm um alto risco CV12,13. 
Um estudo mostrou que, quando combi-
nados numa polipílula, diferentes agen-
tes mantêm a totalidade ou a maioria 
dos seus efeitos esperados467. A simpli-
ficação do tratamento associada a este 
método só pode ser considerada, no 
entanto, quando a necessidade de cada 
componente da polipílula tenha sido pre-
viamente estabelecida141.

Figura 4. 
Possíveis combinações de classes de medicamentos anti-hipertensivos

ECA: enzima conversora da angiotensina.
Linhas verdes contínuas: combinações preferidas; linha verde tracejada: combinação útil (com 
algumas limitações); linhas negras tracejadas: combinações possíveis, mas menos bem testadas; 
linha contínua vermelha: combinação não recomendada. Apesar de verapamil e diltiazem serem 
por vezes utilizados com um beta-bloqueador para melhorar o controle da frequência ventricular 
na fibrilação atrial permanente, apenas os antagonistas do cálcio diidropiridínicos devem ser 
normalmente combinados com beta-bloqueadores.

Diuréticos tiazídicos  
  

  
  

Bloqueadores dos 
receptores da angiotensinaBeta-bloqueadores

Outros anti-hipertensivos

  

Inibidores da ECA

Antagonistas do cálcio
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5.2.3 Sumário das recomendações 
sobre estratégias de tratamento e 
escolha de fármacos

6. Estratégias de tratamento 
em condições especiais

6.1 Hipertensão do avental 
branco
Se a evidência que favorece o trata-
mento medicamentoso em hipertensos 
de grau 1 com risco baixo a moderado 
é escassa (ver Seção 4.2.3), a evidên-
cia é ainda mais fraca em hipertensos do 
avental branco.

Nestes indivíduos, nenhum estudo ale-
atorizado investigou se a administração 
de medicamentos anti-hipertensivos 
conduz a uma redução da morbidade e 
de eventos CV fatais. Até o momento, 
a informação é em grande parte limita-
da a uma análise de subgrupo do Estu-
do da Hipertensão Sistólica na Europa 
(SYSTEUR), que concluiu, com base 
num pequeno número de eventos, que o 
tratamento medicamentoso reduz menos 
a PA ambulatorial e a morbidade e mor-
talidade CV em hipertensos do avental 
branco do que em indivíduos hiperten-
sos sustentados468.

As seguintes considerações podem aju-
dar a orientar a decisão terapêutica em 
casos individuais. Indivíduos com hi-
pertensão do avental branco podem, 
frequentemente, ter fatores de risco 
dismetabólicos e algumas LOAs assinto-
máticas (ver Seção 3.1.3), cuja presença 
aumenta o risco CV. Nestes indivíduos 
de alto risco com hipertensão do avental 
branco, além das mudanças adequadas 
do estilo de vida, o tratamento medica-
mentoso pode ser considerado. Ambos, 
as mudanças do estilo de vida e o trata-
mento medicamentoso, podem ser con-
siderados também quando os valores 
normais da PA ambulatorial são acom-
panhados por valores da PA residencial 
anormais (ou vice-versa), pois esta con-

Estratégias de tratamento e 
escolha de fármacos
Recomendações Classea Nívelb Ref.C
Diuréticos (tiazidas, 
clortalidona e indapamida), 
beta-bloqueadores, 
antagonistas do cálcio, 
inibidores da ECA e 
bloqueadores dos receptores 
da angiotensina são todos 
adequados e recomendados 
para o início e a manutenção 
do tratamento anti-
hipertensivo, quer como 
monoterapia ou em algumas 
combinações entre eles.

I A 284, 
332

Alguns agentes devem ser 
considerados como escolha 
preferencial em condições 
específicas porque utilizados nos 
estudos nessas condições ou por 
causa de uma maior eficácia em 
tipos específicos de LOA.

IIa C -

anti-hipertensiva com 
uma combinação de dois 
medicamentos pode ser 
considerado em doentes com 
PA acentuadamente elevada de 
base ou de alto risco CV.

IIb C -

O início da terapêutica A 
combinação de dois antagonistas 
do SRA não é recomendada e 
deve ser desencorajada.

III A
331, 
433,

463

Outras combinações de 
medicamentos devem ser 
consideradas e, provavelmente, 
são benéficas em proporção com 
o grau de redução da PA. No 
entanto, as combinações que têm 
sido utilizadas com sucesso em 
estudos devem ser preferidas.

IIa C -

Combinações de dois fármacos 
anti-hipertensivos em doses fixas 
num único comprimido podem 
ser recomendadas e favorecidas, 
pois a redução do número de 
comprimidos diários melhora a 
adesão, que é baixa em doentes 
com hipertensão.

IIb B 465

ECA: enzima conversora da angiotensina; LOA: 
lesão de órgão-alvo; PA: pressão arterial; CV: 
cardiovascular; SRA: sistema renina-angiotensina.
aClasse de recomendação; bNível de evidência; 
cReferência(s) apoiando os níveis de evidência.
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dição é também caracterizada pelo au-
mento do risco CV105. Na ausência de fa-
tores de risco CV, a intervenção pode ser 
limitada a apenas mudanças do estilo 
de vida, mas esta decisão deve ser ob-
servada por um acompanhamento rigo-
roso dos doentes (incluindo monitoriza-
ção periódica da PA fora do consultório) 
porque, em indivíduos hipertensos do 
avental branco, a PA fora do consultório 
é muitas vezes maior do que em indiví-
duos verdadeiramente normotensos e os 
hipertensos do avental branco têm um 
risco maior de desenvolver LOA e pro-
gredir para diabetes e hipertensão sus-
tentada (ver Seção 3.1.3). Deverá tam-
bém ser realçado que, devido à sua alta 
prevalência (principalmente na hiperten-
são ligeira a moderada), a hipertensão 
do avental branco foi presumivelmente 
bem representada em estudos com me-
dicamentos anti-hipertensivos que esta-
beleceram a redução da PA clínica como 
orientação para o tratamento. Recomen-
dações sobre estratégias de tratamento 
da hipertensão do avental branco encon-
tram-se listadas a seguir.

6.2 Hipertensão mascarada

A hipertensão ambulatorial isolada ou 
mascarada é pouco diagnosticada por-
que, ao encontrar-se uma PA clínica 
normal, só excepcionalmente se sugere 
medição da PA residencial ou medições 
ambulatoriais. Quando esta condição é 
identificada, no entanto, ambas as me-
didas de estilo de vida e tratamento anti-
-hipertensivo devem ser consideradas, 
porque a hipertensão mascarada tem 
sido consistentemente ligada a um risco 
cardiovascular muito próximo ao da hi-
pertensão no consultório e fora do con-
sultório109,112,117,469. Tanto no momento da 
decisão do tratamento quanto durante 
o seguimento, a atenção aos fatores de 
risco dismetabólicos e LOA devem ser 
considerados, uma vez que estas situa-

ções são muito mais comuns na hiper-
tensão mascarada do que em indivíduos 
normotensos. A eficácia do tratamento 
anti-hipertensivo deve ser avaliada pela 
MAPA e/ou MRPA.

6.2.1 Sumário das recomendações 
sobre estratégias de tratamento na 
hipertensão do avental branco e 
hipertensão mascarada

Estratégias de tratamento da 
hipertensão do avental branco 
e da hipertensão mascarada
Recomendações Classea Nívelb

Em hipertensos do avental branco, 
sem fatores de risco adicionais, a 
intervenção terapêutica deve ser 
considerada como limitada a mudanças 
de estilo de vida apenas, mas essa 
decisão deve ser acompanhada por um 
seguimento próximo.

IIa C

Em hipertensos do avental branco 
com um risco CV mais elevado, 
devido a alterações metabólicas 
ou a LOAs assintomáticas, o 
tratamento medicamentoso pode ser 
considerado, em adição às mudanças 
de estilo de vida.

IIb C

Na hipertensão mascarada, ambas as 
medidas, modificação do estilo de vida 
e tratamento anti-hipertensivo, devem 
ser consideradas, porque este tipo de 
hipertensão tem, consistentemente, 
um risco CV muito próximo ao da 
hipertensão dentro e fora do consultório.

IIa C

CV: cardiovascular; LOA: lesão de órgãos-alvo.
aClasse de recomendação; bNível de evidência.

6.3 Idosos

Nas seções anteriores (4.2.5 e 4.3.3), men-
cionamos que existem fortes evidências de 
benefícios da redução da PA pelo tratamen-
to anti-hipertensivo em idosos, limitadas a 
indivíduos com PAS inicial >160 mmHg, em 
que a PAS foi reduzida para valores <150, 
mas não <140 mmHg. Portanto, a reco-
mendação de reduzir a PAS <150 mmHg 
em indivíduos idosos com PAS >160 mmHg 
é fortemente baseada em evidências. No 
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entanto, pelo menos em indivíduos idosos 
com idade inferior a 80 anos, o tratamen-
to anti-hipertensivo pode ser considerado 
para valores de PAS >140 mmHg e desti-
na-se a atingir valores <140 mm Hg, se os 
indivíduos se encontrarem bem fisicamente 
e o tratamento for bem tolerado.

A evidência direta do efeito do tratamento 
anti-hipertensivo em hipertensos idosos 
(acima de 80 anos) ainda estava em falta 
na altura das Guidelines de 2007 da ESH/
ESC. A publicação posterior dos resulta-
dos do estudo HYpertension in the Very 
Elderly Trial (HYVET)287, comparando o 
tratamento ativo (o diurético indapamida 
suplementado, se necessário, pelo inibidor 
da ECA perindopril) com placebo em oc-
togenários, com PAS inicial >160 mmHg, 
mostrou uma redução significativa nos 
principais eventos CV e na mortalidade 
por qualquer causa, apontando para va-
lores de PAS <150 mmHg (PAS média al-
cançada: 144 mmHg). O HYVET recrutou 
deliberadamente doentes em boas con-
dições físicas e mentais e excluiu indiví-
duos doentes e frágeis, que são situação 
comum entre os octogenários, e excluiu 
também doentes com hipotensão ortos-
tática clinicamente relevante. A duração 
do seguimento também foi bastante cur-
ta (média: 1,5 anos) porque o estudo foi 
interrompido prematuramente pelo comitê 
de monitorização de segurança.

Os ECCA que têm demonstrado efeitos 
benéficos no tratamento anti-hipertensivo 
em idosos têm utilizado diferentes clas-
ses de compostos e, assim, não há evi-
dência preferencial em favor de diuréti-
cos287,449,454,470,471, beta-bloqueadores453,454, 
antagonistas do cálcio451,452,460, inibidores 
da ECA460 e bloqueadores dos receptores 
da angiotensina450.

Os três estudos sobre a hipertensão sis-
tólica isolada usaram um diurético449 ou 
um antagonista do cálcio451,452.

Uma meta-análise prospectiva, compa-
rando os benefícios de diferentes regi-
mes anti-hipertensivos em doentes mais 
jovens ou com idade superior a 65 anos, 
confirmou que não há nenhuma evidên-
cia de que diferentes classes sejam efi-
cazes de modo diferente nos mais jovens 
versus os mais idosos444.

6.3.1 Sumário das recomendações 
sobre estratégias de tratamento 
anti-hipertensivo em idosos

Estratégias de tratamento 
anti-hipertensivo em idosos
Recomendações Classea Nívelb Ref.C

Em hipertensos idosos com PAS 
≥160 mmHg, há evidência sólida 
para recomendar a redução da 
PAS para entre 150 e 140 mmHg.

I A 141, 
265

Em doentes idosos, bem 
fisicamente, de idade <80 anos, o 
tratamento anti-hipertensivo pode 
ser considerado para valores de 
PAS ≥140 mmHg com uma PAS-
alvo <140 mmHg, se o tratamento 
for bem tolerado.

IIb C -

Em indivíduos com mais de 80 
anos com uma PAS inicial ≥160 
mmHg, é recomendado reduzir a 
PAS para entre 150 e 140 mmHg, 
desde que estejam em boas 
condições físicas e mentais.

I B 287

Em pacientes idosos frágeis, 
recomenda-se deixar as 
decisões sobre a terapêutica 
anti-hipertensiva para o médico 
assistente, com base na 
monitorização dos efeitos clínicos 
do tratamento.

I C -

Deve ser considerada a 
continuação do tratamento anti-
hipertensivo bem tolerado, quando 
um indivíduo tratado se tornar 
octogenário.

IIa C -

Todos os agentes anti-hipertensivos 
são recomendados e podem 
ser usados nos idosos, embora 
diuréticos e antagonistas de cálcio 
possam ser preferidos no tratamento 
da hipertensão sistólica isolada.

I A

444, 
449, 
451, 
452

PAS: pressão arterial sistólica.
aClasse de recomendação; bNível de evidência; 
cReferências que suportam os níveis de evidência.
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6.4 Adultos jovens

Em adultos jovens, com PA moderadamente 
elevada, é quase impossível fornecer reco-
mendações baseadas diretamente nos re-
sultados de estudos de intervenção, uma vez 
que os eventos só acontecem após um perí-
odo considerável de anos. Os resultados de 
um importante estudo observacional em 1,2 
milhões de homens na Suécia, inicialmente 
investigados com uma idade média de 18,4 
anos no momento do exame de recrutamen-
to militar e acompanhados por uma média de 
24 anos, foram relatados recentemente472. A 
relação da PAS com a mortalidade total foi 
em forma de curva em U com um nadir em 
torno de 130 mmHg, mas a relação com a 
mortalidade CV aumentou de maneira linear 
(quanto maior a PA, maior o risco).

Nestes homens jovens (saudáveis e sem ri-
gidez arterial), a relação da PAD com a mor-
talidade total e CV foi ainda mais forte do que 
a da PAS, com um limite aparente em torno 
de 90 mmHg. Cerca de 20% da mortalidade 
total nestes homens jovens pode ser expli-
cada pela sua PAD. Hipertensos jovens, por 
vezes, podem apresentar uma elevação iso-
lada da PAD. Apesar da ausência de evidên-
cias nos ECCA sobre os benefícios do tra-
tamento anti-hipertensivo nestes indivíduos 
jovens, o seu tratamento com medicamentos 
pode ser considerado prudente, e, especial-
mente, quando outros fatores de risco es-
tão presentes, a PA deve ser reduzida para 
<140/90 mmHg. O processo pode ser dife-
rente para os jovens indivíduos nos quais a 
PAS braquial é elevada com valores normais 
da PAD (<90 mmHg). Como discutido nas 
seções 3.1.6 e 4.2.4, estes indivíduos têm, 
por vezes, uma PAS central normal e podem 
ser seguidos com recomendação apenas so-
bre as medidas de estilo de vida.

6.5 Mulheres

A representação das mulheres nos estudos 
clínicos aleatorizados na hipertensão é de 

44%473, mas apenas 24% de todos os es-
tudos CV relatam os resultados específicos 
por gênero474,475. A análise de subgrupos por 
gênero de 31 estudos clínicos aleatorizados 
reportou reduções semelhantes da PA para 
homens e mulheres e nenhuma evidência 
de que os dois gêneros obtenham diferen-
tes níveis de proteção ao reduzir-se a PA, 
ou que os regimes baseados em inibidores 
da ECA, antagonistas do cálcio, bloquea-
dores dos receptores da angiotensina ou 
diuréticos/beta-bloqueadores sejam mais 
eficazes num gênero do que no outro445.

Em mulheres em idade fértil, os inibidores 
da ECA e os bloqueadores dos receptores 
da angiotensina devem ser evitados, devi-
do a possíveis efeitos teratogênicos. Este 
é também o caso do aliscireno, um inibidor 
direto da renina, embora não tenha havido 
um único relato de casos de exposição ao 
aliscireno na gravidez.

6.5.1 Contraceptivos orais

O uso de contraceptivos orais (CO) está 
associado a aumento, pequeno, mas sig-
nificativo, da pressão arterial e ao desen-
volvimento de hipertensão, em cerca de 
5% das usuárias476,477. É de referir que 
estes estudos avaliaram a geração mais 
antiga de CO, com doses de estrogênio 
relativamente mais elevadas em compa-
ração com os atualmente utilizados (con-
tendo <50 mg de estrogênio, que são na 
maioria das vezes 20–35 mg de etinil es-
tradiol e uma dose baixa de segunda ou 
terceira geração de progesterona). O risco 
de desenvolver hipertensão diminuiu rapi-
damente com a interrupção dos CO, e as 
antigas usuárias pareciam ter apenas um 
ligeiro aumento do risco2. Resultados se-
melhantes foram posteriormente apresen-
tados pelo estudo Prevention of Renal and 
Vascular ENdstage Disease (PREVEND) 
em que a segunda e terceira gerações de 
CO foram avaliadas separadamente478: 
nesse estudo, após um aumento inicial, a 
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excreção urinária de albumina caiu assim 
que a terapêutica com CO foi interrompi-
da. A drospirenona (3 mg), um progesta-
tivo mais recente, tem um efeito diurético 
anti-mineralocorticoide e, quando combi-
nada com o etinilestradiol, em várias do-
ses, reduziu a PAS em 1–4 mmHg entre 
os grupos avaliados479. Infelizmente, há 
evidências crescentes de que a drospire-
nona está associada a um maior risco de 
tromboembolismo venoso de que o levo-
norgestrel (um progestativo sintético de 
segunda geração)480.

A associação entre CO combinados e 
o risco de enfarte do miocárdio tem sido 
intensamente estudada e as conclusões 
são controversas. Estudos prospectivos 
anteriores mostraram consistentemente 
um risco aumentado de infarto agudo do 
miocárdio entre as mulheres que usam 
CO e, particularmente, em usuárias de CO 
que fumam, e estendeu essa observação 
para antigas tabagistas em uso de CO481. 
Existem dois estudos de caso-controle uti-
lizando a segunda e terceira gerações de 
CO, mas com resultados conflituosos482,483. 
Um estudo prospectivo sueco, de base po-
pulacional, em grande escala, em que a 
maioria das atuais usuárias de CO estava 
tomando doses baixas de estrogênio de 
segunda ou terceira gerações de proges-
terona, não encontrou associação entre o 
uso de CO e um risco aumentado de infar-
to do miocárdio484. Os dados de estudos 
observacionais com CO apenas com pro-
gestagênio sugeriram não haver um au-
mento do risco de infarto do miocárdio485.

Três meta-análises separadas, resumindo 
mais de 30 anos de estudos, mostraram 
que as usuárias de CO têm um risco cer-
ca de duas vezes maior de AVC em rela-
ção às não usuárias486-488. Num estudo de 
coorte de base populacional realizado em 
Israel, os CO contendo drospirenona não 
estiveram associados com um risco au-
mentado de AIT e AVC489.

Não existem dados acerca dos eventos rela-
cionados com as mais recentes formulações 
não orais utilizadas na contracepção hormo-
nal (vias injetáveis, tópicas, vaginais). No en-
tanto, os sistemas transdérmicos e os anéis 
vaginais foram associados a um aumento do 
risco de trombose venosa, em comparação 
com controles da mesma idade490.

Embora a incidência de infarto do miocárdio 
e AVC isquêmico seja baixa, na faixa etária 
de usuárias de CO, o risco dos CO é peque-
no em termos absolutos, mas tem um efeito 
importante sobre a saúde das mulheres, já 
que 30–45% das mulheres em idade repro-
dutiva usam CO. As recomendações atuais 
indicam que os CO devem ser seleciona-
dos e iniciados, pesando riscos e benefícios 
para a doente individual491. A PA deve ser 
avaliada através de medições colhidas ade-
quadamente e uma única leitura da PA não é 
suficiente para diagnosticar hipertensão492. 
Em mulheres com 35 anos ou mais, devem 
ser avaliados os fatores de risco CV, incluin-
do a hipertensão. Não é recomendável que 
os CO sejam utilizados em mulheres com 
hipertensão não controlada. A interrupção 
da utilização de CO em combinação nas 
mulheres com hipertensão pode melhorar o 
controle da sua PA493. Em mulheres que fu-
mam e têm mais de 35 anos, os CO devem 
ser prescritos com cautela494.

6.5.2 Terapêutica de substituição 
hormonal
A terapêutica de substituição hormonal 
(TSH) e os moduladores seletivos dos recep-
tores do estrogênio não devem ser utilizados 
para a prevenção primária ou secundária 
das DCV495. Se, ocasionalmente, se utilizar 
o tratamento em mulheres jovens na perime-
nopausa, para alívio de sintomas severos re-
lacionados com a menopausa, os benefícios 
devem ser pesados em relação aos riscos 
potenciais da TSH490,496. A probabilidade de a 
PA aumentar com a TSH em mulheres hiper-
tensas na menopausa é baixa497.
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6.5.3 Gravidez

As doenças hipertensivas na gravidez foram 
revistas recentemente nas Guidelines da ESC 
sobre o tratamento das DCV durante a gravi-
dez498 e também por outras organizações499.

Na ausência de ECCA, as recomendações só 
podem ser orientadas em função da opinião 
de especialistas. Embora haja consenso na 
necessidade e benefício do tratamento medi-
camentoso da hipertensão grave na gravidez 
(>160 para PAS ou >110 mmHg para PAD), 
os benefícios da terapêutica anti-hipertensiva 
são incertos na PA com elevação ligeira a mo-
derada na gravidez (<160/110 mmHg), quer 
em relação à sua preexistência ou quando in-
duzida pela gravidez, exceto no que se refere 
a um risco menor de desenvolver hiperten-
são grave500. As guidelines internacionais e 
nacionais variam em relação aos limites para 
o início do tratamento e aos alvos da PA na 
gravidez. A sugestão nas Guidelines de 2007 
da ESH/ESC2 de se considerar o tratamen-
to medicamentoso em todas as mulhe-
res grávidas com elevação persistente da 
pressão arterial >150/95 mmHg é suporta-
da por dados recentes dos EUA, que mos-
tram uma tendência de aumento na taxa 
de hospitalizações na gravidez relaciona-
das com AVC — especialmente durante o 
período pós-parto — de 1994 a 2007501, e 
por uma análise das vítimas de acidente 
vascular cerebral com pré-eclâmpsia grave 
e eclâmpsia502. Apesar da falta de evidên-
cias, o grupo de trabalho de 2013 recon-
firma que os médicos devem considerar o 
início precoce do tratamento anti-hiperten-
sivo para valores >140/90 mmHg em mu-
lheres com(i) hipertensão gestacional (com 
ou sem proteinúria), (ii) hipertensão pree-
xistente com sobreposição de hipertensão 
gestacional ou (iii) hipertensão com LOAs 
assintomáticas ou sintomas em qualquer 
momento durante a gravidez.

Nenhuma informação adicional foi fornecida, 
após a publicação das Guidelines anteriores2, 

sobre os medicamentos anti-hipertensivosa 
ser utilizados em mulheres grávidas hiper-
tensas: portanto, as recomendações de utili-
zação de metildopa, labetalol e de nifedipina 
como o único antagonista do cálcio realmen-
te testado na gravidez podem ser confirma-
das. Os beta-bloqueadores (possivelmente 
causando atraso do crescimento fetal, se da-
dos no início da gravidez) e os diuréticos (se 
preexistente redução do volume plasmático) 
devem ser usados com cautela.

Como mencionado acima, todos os agentes 
que interferem com o sistema renina-angio-
tensina (inibidores da ECA, ARA, inibidores 
da renina) devem ser completamente evita-
dos. Em caso de emergência (pré-eclâmp-
sia), o labetalol intravenoso é o medicamento 
de eleição podendo em alternativa ser utiliza-
dos o nitroprussiato de sódio ou a nitrogliceri-
na em infusão intravenosa.

Existe uma considerável controvérsia so-
bre a eficácia da aspirina em baixa dose para 
a prevenção da pré-eclâmpsia. Apesar de 
uma grande meta-análise relatando um pe-
queno benefício da aspirina na prevenção da  
pré-eclâmpsia503, duas outras análises muito 
recentes chegaram a conclusões opostas. 
Rossi e Mullin utilizaram dados obtidos a par-
tir de cerca de 5.000 mulheres de alto risco 
e 5.000 de baixo risco para pré-eclâmpsia e 
não relataram nenhum efeito da aspirina em 
baixa dose na prevenção da doença504.

Bujold et al.505, no entanto, analisaram dados 
obtidos a partir de mais de 11 000 mulheres 
inscritas em ECCA com aspirina em baixas 
doses, utilizada em mulheres grávidas, e con-
cluiu que as mulheres que iniciaram o trata-
mento com <16 semanas de gestação, tive-
ram uma redução significativa e acentuada 
do risco relativo de desenvolver pré-eclâmp-
sia (risco relativo: 0,47) e pré-eclâmpsia gra-
ve (risco relativo: 0,09), em comparação com 
os controles505. Confrontando estes dados 
discrepantes, o único conselho prudente é: 
mulheres com alto risco de pré-eclâmpsia 
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(a partir de hipertensão numa gravidez ante-
rior, DRC, doença autoimune como o lúpus 
eritematoso sistêmico ou a síndrome antifos-
folipídica, diabetes tipo 1 ou 2 ou hipertensão 
crônica) ou com mais de um fator de risco 
moderado para a pré-eclâmpsia (primeira 
gravidez, >40 anos, o intervalo de >10 anos 
entre gravidezes, IMC >35 kg/m2 na primeira 
consulta, história familiar de pré-eclâmpsia 
e gravidez múltipla), podem ser aconselha-
das a tomar 75 mg de aspirina diariamente 
a partir das 12 semanas até ao nascimento 
do bebê, desde que tenham baixo risco para 
hemorragia gastrointestinal.

6.5.4 Consequências 
cardiovasculares a longo prazo 
da hipertensão gestacional
Por causa do seu stress metabólico e CV, 
a gravidez é uma oportunidade única para 
avaliar o risco de uma mulher pela vida fora; 
a pré-eclâmpsia pode ser um indicador pre-
coce do risco de DCV. Numa meta-análise, 
grande e recente, constatou-se que as mu-
lheres com história de pré-eclâmpsia têm 
aproximadamente o dobro do risco de doen-
ça isquêmica do coração subsequente, aci-
dente vascular cerebral e eventos venosos 
tromboembólicos durante 5–15 anos após 
a gravidez506. O risco de desenvolver hiper-
tensão é quase quatro vezes maior507. Mu-
lheres com início precoce de pré-eclâmpsia 
(parto antes das 32 semanas de gestação), 
com nado morto ou atraso do crescimento 
fetal são consideradas de maior risco. Os 
fatores de risco antes da gravidez, para o 
desenvolvimento de doenças hipertensivas 
são, idade materna avançada, PA elevada, 
dislipidemia, obesidade, história familiar de 
doenças cardiovasculares, síndrome anti-
-fosfolipídico e intolerância à glicose. As do-
enças hipertensivas têm sido reconhecidas 
como um fator de risco importante para DCV 
em mulheres495. Portanto, as modificações 
do estilo de vida e check-ups regulares da 
PA e fatores metabólicos são recomenda-
dos após oparto, para reduzir futuras DCV.

6.5.5 Sumário das 
recomendações sobre 
estratégias de tratamento em 
mulheres hipertensas
Estratégias de tratamento em 
mulheres hipertensas
Recomendações Classea Nívelb Ref.C

A terapêutica hormonal e os 
moduladores seletivos dos 
receptores do estrogênio não 
são recomendados e não devem 
ser utilizados para a prevenção 
primária ou secundária das DCV. 
Se o tratamento de mulheres mais 
jovens na perimenopausa for 
considerado para os sintomas da 
menopausa severos, os benefícios 
devem ser pesados contra os 
riscos potenciais.

III A 495, 
496

É recomendado o tratamento 
medicamentoso da hipertensão 
arterial grave na gravidez (PAS 
>160 mmHg ou PAD >110 mmHg).

I
C -

O tratamento medicamentoso 
também pode ser considerado em 
mulheres grávidas com elevação 
persistente da PA  ≥ 150/95 mmHg 
e naquelas com pressão arterial 
≥140/90 mmHg na presença de 
hipertensão gestacional, LOA 
subclínica ou sintomas.

IIb C -

Em mulheres com alto risco de 
pré-eclâmpsia, desde que sejam 
de baixo risco de hemorragia 
gastrointestinal, pode ser 
considerado o tratamento com 
doses baixas de aspirina a partir 
de 12 semanas até ao parto.

IIb B
503, 
504,

505

Em mulheres com idade fértil 
potencial, os bloqueadores do 
SRA não são recomendados e 
devem ser evitados.

III C -

Metildopa, labetalol e nifedipina 
devem ser considerados  
anti-hipertensivos preferenciais na 
gravidez. O Labetalol intravenoso 
ou a infusão de nitroprussiato 
devem ser considerados, em caso 
de emergência (pré-eclâmpsia).

IIa B 498

DCV: doenças cardiovasculares; PAS: pressão 
arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; 
PA: pressão arterial; LOA: lesão de órgãos-alvo; 
SRA: sistema renina-angiotensina.
aClasse de recomendação; bNível de provas; 
cReferências que suportam os níveis de evidência.
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6.6 Diabetes mellitus

A PA elevada é uma característica comum da 
diabetes de tipo 1 e de tipo 2 e a hipertensão 
mascarada não é infrequente121, de modo 
que a monitorização de 24 h da PA ambulato-
rial em doentes aparentemente normotensos 
com diabetes, pode ser um procedimento 
de diagnóstico útil. Seções anteriores (4.2.6 
e 4.3.4) mencionaram que não há evidência 
clara de benefícios em geral ao iniciar o tra-
tamento anti-hipertensivo para níveis de PAS 
<140 mmHg (pressão arterial normal alta), 
nem existem evidências de benefícios visan-
do alvos <130 mmHg. Isto sucede devido à 
falta de estudos apropriados que investiguem 
corretamente estes problemas. Se a presen-
ça de doença microvascular (insuficiência 
renal, ocular ou neural) na diabetes, requer 
tratamento inicial e alvos para valores de PA 
inferiores, é algo que também não está claro.

A microalbuminúria é atrasada ou reduzida 
pelo tratamento, mas os estudos em popu-
lações diabéticas, incluindo normotensos e 
hipertensos, têm sido incapazes de demons-
trar de forma consistente que a redução da 
proteinúria também é acompanhada por uma 
redução nos eventos CV (ver também Seção 
6.9)274,276,329. Não houve efeito reportado da 
terapêutica anti-hipertensiva na retinopatia 
diabética em doentes normotensos e hiper-
tensos no estudo Action in Diabetes and Vas-
cular Disease: Preterax and Diamicron-MR 
Controlled Evaluation (ADVANCE)508 e, nos 
normotensos diabéticos de tipo 1 do DIabetic 
REtinopathy Candesartan Trials (DIRECT)509. 
Por fim, os medicamentos anti-hipertensivos 
não parecem afetar substancialmente a neu-
ropatia510. Portanto, as recomendações base-
adas em evidências indicam que se deve ini-
ciar o tratamento anti-hipertensivo em todos 
os doentes com diabetes cuja média da PAS 
seja >160 mmHg. O tratamento também é 
fortemente recomendado em doentes diabé-
ticos quando a PAS for >140 mmHg, com o 
objetivo de reduzi-la consistentemente para 
<140 mmHg. Conforme mencionado na Se-

ção 4.3.4.1, a PAD-alvo entre 80–85 mmHg é 
suportada pelos resultados dos estudos HOT 
e United Kingdom Prospective Diabetes Stu-
dy (UKPDS)290,293. Não está claro quão abaixo 
de 140 mmHg a PAS alvo deve estar em do-
entes com diabetes, uma vez que os únicos 
dois grandes estudos mostrando redução 
nos eventos CV na diabetes pela redução da 
PAS para <140 mmHg, reduziram realmente 
a PAS para uma média de 139 mmHg270,275. 
Uma comparação da redução de eventos 
CV em vários estudos indica que, para dife-
renças da PAS semelhantes, o benefício da 
redução mais acentuada da PAS torna-se 
progressivamente menor, quando as diferen-
ças da PAS estão na parte inferior da faixa 
de 139–130 mmHg314. As evidências contra 
a redução da PAS <130 mmHg vêm do es-
tudo ACCORD295, uma análise post hoc de 
estudos clínicos aleatorizados e um estu-
do observacional referido a todo o país, na 
Suécia, que sugere que os benefícios não 
aumentam abaixo de 130 mmHg326,511,512. 
A situação em que o doente diabético tem 
aumento da excreção urinária de proteínas 
é discutida na Seção 6.9.

A escolha de fármacos anti-hipertensivos 
deve ser baseada na eficácia e tolerabilidade. 
Todas as classes de agentes anti-hipertensi-
vos são úteis, de acordo com uma meta-aná-
lise394, mas a escolha individual deve tomar 
em conta as comorbidades para que a tera-
pêutica seja prescrita à medida. Dado que o 
controle da PA é mais difícil na diabetes324, 
a maioria dos doentes em todos os estudos 
recebera uma terapêutica de combinação e 
esta deve ser muitas vezes considerada no 
tratamento de diabéticos hipertensos. Por 
causa de um efeito maior dos bloqueadores 
do SRA sobre a excreção urinária de prote-
ínas (ver Seção 6.9)513, afigura-se razoável 
ter um inibidor da ECA ou um ARA na combi-
nação. No entanto, a administração simultâ-
nea de dois bloqueadores do sistema renina-
-angiotensina (incluindo o inibidor da renina, 
aliscireno) deve ser evitada em doentes de 
alto risco, devido ao aumento do risco rela-
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tado no ALTITUDE e no ONTARGET433,463. 
Os diuréticos tiazídicos ou tiazídicos aparen-
tados são úteis e frequentemente utilizados 
em conjunto com bloqueadores do SRA. Os 
antagonistas do cálcio revelaram-se úteis, 
especialmente quando combinados com um 
bloqueador do SRA. Os beta-bloqueadores, 
embora possam potencialmente prejudicar 
a sensibilidade à insulina, são úteis para o 
controle da pressão arterial em terapêutica 
de combinação, especialmente em doentes 
com DCC e insuficiência cardíaca.

6.6.1 Sumário das recomendações 
sobre estratégias de tratamento 
em doentes com diabetes

6.7 Síndrome metabólica

A síndrome metabólica é definida de manei-
ra variável, especialmente devido a diferen-
tes definições da obesidade central, embora 
a chamada definição harmonizada tenha 
sido apresentada em 2009514. Se a síndro-
me metabólica é um conceito clínico útil ou 
não, está a ser atualmente discutido, princi-
palmente porque tem sido difícil provar se 
ela acrescenta algo ao poder preditivo dos 
fatores individuais515,516. A PA normal alta e 
a hipertensão constituem componentes fre-
quentes e possíveis da síndrome metabóli-
ca517, embora a síndrome também possa ser 
diagnosticada na ausência de uma PA alta. 
Isto é consistente com a constatação de que 
a hipertensão, a PA normal alta e a hiperten-
são do avental branco são frequentemente 
associadas ao aumento da circunferência 
da cintura e à resistência à insulina. A co-
existência da hipertensão com distúrbios 
metabólicos aumenta o risco global e a re-
comendação (Seção 4.2.3) para prescrever 
medicamentos anti-hipertensivos (após um 
período adequado de mudanças de estilo de 
vida) a indivíduos com PA >140/90 mmHg 
deve ser implementada com cuidado espe-
cial em doentes hipertensos com distúrbios 
metabólicos. Não existe evidência disponível 
de que os medicamentos anti-hipertensivos 
tenham um efeito benéfico sobre os eventos 
CV em indivíduos com síndrome metabólica 
com PA normal alta277,278. Como a síndrome 
metabólica pode frequentemente ser con-
siderada como um estado “pré-diabético”, 
agentes tais como os bloqueadores do SRA 
e antagonistas do cálcio são os preferidos, já 
que eles potencialmente melhoram ou, pelo 
menos, não pioram, a sensibilidade à insu-
lina, enquanto que os beta-bloqueadores 
(com exceção dos beta-bloqueadores va-
sodilatadores)407-409 e diuréticos devem ser 
considerados apenas como medicamentos 
adicionais, de preferência em doses baixas. 
Se forem utilizados diuréticos, deve ser con-
siderada a associação com um agente pou-
pador de potássio409, já que há evidências de 

Estratégias de tratamento em 
doentes com diabetes
Recomendações Classea Nívelb Ref.C

Embora o início do tratamento 
anti-hipertensivo em doentes 
diabéticos cuja PAS é ≥160 
mmHg seja obrigatório, é 
altamente recomendável iniciar 
o tratamento com medicamentos 
também quando a PAS for 
≥140 mmHg.

I A
275, 276

290–293

O objetivo da PAS <140 mmHg 
é recomendado em doentes 
com diabetes.

I A
270,275,

276,295

Recomenda-se que a PAD-alvo 
em doentes com diabetes seja 
<85 mmHg.

I A 290, 293

Todas as classes de agentes 
anti-hipertensivos são 
recomendadas e podem ser 
usadas em doentes com 
diabetes; os bloqueadores do 
SRA podem ser preferidos, 
especialmente na presença de 
microalbuminúria ou proteinúria.

I A 394, 513

Recomenda-se que a escolha 
individual de medicamentos 
tenha em conta as 
comorbidades.

I C -

Não é recomendada e deve 
ser evitada a administração 
simultânea de dois 
bloqueadores do SRA em 
doentes com diabetes.

III B 433

PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial 
diastólica; SRA: sistema renina-angiotensina. 
aClasse de recomendação; bNível de evidência; 
cReferências que suportam os níveis de evidência. 
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6.8 Apneia obstrutiva do sono
Este tema foi recentemente objeto de um 
documento de consenso da ESH e da 
European Respiratory Society521. A asso-
ciação entre a apneia obstrutiva do sono 
e a hipertensão está bem documentada, 
especialmente no que diz respeito à hi-
pertensão noturna.

A apneia obstrutiva do sono parece ser 
responsável por uma grande proporção 
de casos de aumento da PA ou ausên-
cia de redução da PA durante a noite. 
Embora poucos estudos prospectivos 
tenham ligado a apneia obstrutiva grave 
do sono a eventos CV fatais e não fatais 
e à mortalidade de qualquer causa, esta 
associação, parece ser mais forte, no 
que se refere à associação com o aci-
dente vascular cerebral do que com a 
DCC e, ser mais fraca, no que se refere 
à apneia obstrutiva do sono de gravida-
de ligeira a moderada521. Se a monitori-
zação CV e das variáveis respiratórias 
durante a noite de sono deve ser em-
pregue sistematicamente em indivíduos 
com hipertensão resistente, está aberta 
à discussão, não tendo sido realizada 
nenhuma análise de custo-eficácia. Atu-
almente, estes métodos complexos de-
vem ser precedidos de uma MAPA que 
documente anomalias da PA durante a 
noite ou por oximetria no decorrer da 
noite. Devido à relação entre obesidade 
e apneia obstrutiva do sono, a perda de 
peso e o exercício são comumente re-
comendados, mas, infelizmente, não se 
encontram disponíveis estudos clínicos 
controlados em grande escala521. Uma 
terapêutica, utilizando pressão positiva 
respiratória contínua, constitui um pro-
cedimento bem-sucedido para reduzir a 
apneia obstrutiva do sono; no entanto, 
com base em quatro meta-análises dis-
poníveis, o efeito prolongado da tera-
pêutica contínua de pressão positiva, na 
PA ambulatorial é muito pequeno (redu-

que a hipocaliemia piora a intolerância à gli-
cose518. Recomendam-se mudanças de es-
tilo de vida, particularmente a perda de peso 
e o aumento da atividade física, para todos 
os indivíduos com síndrome metabólica. Isto 
irá melhorar não só a PA, mas também os 
componentes metabólicos da síndrome e 
retardar o aparecimento de diabetes369,519,520.

6.7.1 Sumário das recomendações 
sobre estratégias de tratamento 
em doentes hipertensos com 
síndrome metabólica
Estratégias de tratamento 
em doentes hipertensos com 
síndrome metabólica
Recomendações Classea Nívelb Ref.C

Mudanças de estilo de vida, 
particularmente a perda de peso 
e exercício físico, devem ser 
recomendadas para todos os 
indivíduos com síndrome metabólica. 
Estas intervenções melhoram não só 
a PA, mas também os componentes 
da síndrome metabólica e atrasam o 
início da diabetes.

I B
369, 
519, 
520

Como a síndrome metabólica 
pode ser considerada um estado 
“pré-diabético”, os agentes anti-
hipertensivos que potencialmente 
melhoram ou pelo menos não 
agravam a sensibilidade à insulina, 
tais como os antagonistas do SRA e 
os antagonistas do cálcio, devem ser 
considerados como os medicamentos 
preferidos. Os beta-bloqueadores 
(com exceção dos beta-bloqueadores 
vasodilatadores) e os diuréticos 
devem ser considerados apenas 
como medicamentos adicionais, de 
preferência, em associação com um 
agente poupador de potássio.

IIa C -

Recomenda-se a prescrição de 
medicamentos anti-hipertensivos 
com cuidado especial em doentes 
hipertensos com distúrbios 
metabólicos quando a PA é ≥140/90 
mmHg, após um período adequado 
de mudanças de estilo de vida, e 
para manter a PA <140/90 mmHg.

I B 141

Os fármacos hipotensores não são 
recomendados em indivíduos com 
síndrome metabólica e PA normal alta.

III A 277, 
278

PA: pressão arterial; SRA: sistema renina-angiotensina.
aClasse de recomendação; bNível de evidência; 
cReferências que suportam os níveis de evidência.
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ção 1–2 mmHg)522-525. Isto pode ser de-
vido à baixa adesão a este procedimen-
to complexo ou a um limitado período 
de acompanhamento, mas um estudo 
recente com um acompanhamento de 
mais de 3 anos, não encontrou qualquer 
diferença na PA ou no uso de medica-
mentos entre os doentes com apneia 
do sono que continuaram, ou aqueles 
que desistiram da terapêutica de pres-
são positiva contínua respiratória526. 
No entanto, dois estudos prospectivos 
recentes reportaram que (i) indivíduos 
normotensos com apneia obstrutiva do 
sono foram referidos para um acompa-
nhamento de mais de 12 anos e tiveram 
um aumento significativo do risco de de-
senvolver hipertensão527e (ii) o risco de 
hipertensão de novo foi menor nos indi-
víduos tratados com pressão respirató-
ria positiva contínua528, embora o bene-
fício pareça restringido àqueles que têm 
sonolência diurna527.

Em conclusão, apesar do potencial de 
impacto na saúde da apneia obstrutiva 
do sono, são muito poucos os estudos 
terapêuticos bem desenhados. As duas 
questões mais urgentes a serem inves-
tigadas são: se a apneia obstrutiva do 
sono realmente aumenta o risco CV 
relacionado com a hipertensão e se a 
correção terapêutica a longo prazo da 
apneia obstrutiva do sono leva a uma 
redução da PA e dos eventos CV529.

6.9 Nefropatia diabética e não 
diabética
Em estudos observacionais, a relação 
entre a PA e a progressão da DRC e 
incidência de DRT é direta e progres-
siva530. Além disso, na população mas-
culina japonesa em geral, a PA normal 
alta foi associada ao aumento da pre-
valência de DRC531. Da mesma forma, 
numa meta-análise de estudos de in-
tervenção em doentes com nefropatia 

não diabética, a progressão da DRC 
correlacionou-se com a PA alcançada, 
com uma progressão mais lenta obser-
vada em doentes com PAS tratada na 
faixa de 110–119 mmHg532.

Infelizmente (ver Seção 4.3.4.3), estes 
dados observacionais não são supor-
tados pelos resultados de três estu-
dos em que doentes com DRC foram 
escolhidos aleatoriamente para uma 
PA baixa (<125–130 mmHg) ou mais 
elevada (<140 mmHg)304-306: não hou-
ve diferença na insuficiência renal ou 
morte entre os dois grupos, exceto no 
seguimento observacional de dois des-
tes estudos, em que os grupos inicial-
mente escolhidos aleatoriamente para 
a PA mais baixa tiveram menos casos 
de insuficiência renal terminal ou mor-
te, desde que a proteinúria estives-
se presente307,308,313. Em doentes com 
doença renal diabética ou não diabé-
tica, a PAS deve ser reduzida para 
<140 mmHg e quando a proteinúria é 
evidente devem ser atingidos valores 
<130 mmHg, desde que as mudanças 
na TFGe sejam monitorizadas.

Em doentes com DRT em diálise, uma 
meta-análise recente, mostrou uma 
redução de eventos CV, morte CV e 
mortalidade por todas as causas, re-
lacionada com a diminuição da PAS e 
da PAD533. No entanto, não há informa-
ções sobre os valores absolutos da PA 
obtidos e a redução da mortalidade foi 
observada apenas em doentes com in-
suficiência cardíaca. Assim, uma reco-
mendação sobre a PA-alvo precisa não 
pode ser fornecida.

A redução da proteinúria (microalbu-
minúria e proteinúria evidente) é am-
plamente considerada como um alvo 
terapêutico, uma vez que as análises 
observacionais de dados de estudos 
clínicos aleatorizados têm relatado 
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que as mudanças na excreção urinária 
de proteínas preveem eventos adver-
sos renais e CV534-536. Uma vez mais, 
há falta de evidências sólidas nos es-
tudos que compararam eventos CV ou 
renais em grupos aleatorizados para 
reduções mais ou menos agressivas 
da proteinúria. Vários estudos clínicos 
aleatorizados indicaram claramente 
que o bloqueio do SRA é mais eficaz 
na redução da albuminúria do que o 
placebo ou outros agentes anti-hiper-
tensivos na nefropatia diabética, ne-
fropatia não diabética e doentes com 
DCV513,537, e também é eficaz na pre-
venção da microalbuminúria inciden-
te329,538. Nenhum destes estudos teve 
poder estatístico suficiente para ava-
liar os efeitos sobre os eventos CV.

Atingir os alvos da PA geralmen-
te requer uma terapêutica combina-
da e os bloqueadores do SRA devem 
ser combinados com outros agentes  
anti-hipertensivos. Um subanálise do 
estudo ACCOMPLISH relatou que a 
associação de um inibidor da ECA com 
um antagonista do cálcio, em vez de 
um diurético tiazídico, é mais eficaz na 
prevenção da duplicação da creatini-
na sérica e da doença renal terminal, 
embora menos eficaz na prevenção 
da proteinúria539. Conforme relatado 
na Seção 6.6, a combinação de dois 
bloqueadores do SRA, embora poten-
cialmente mais eficazes na redução 
da proteinúria, não é geralmente re-
comendada433,463. Os antagonistas dos 
receptores mineralocorticoides não 
podem ser recomendados na DRC, es-
pecialmente em combinação com um 
bloqueador do SRA, por causa do risco 
da excessiva redução da função renal 
e da hipercaliemia540. Os diuréticos de 
alça devem substituir as tiazidas se a 
creatinina sérica for de 1,5 mg/dL ou a 
TFGe for <30 mL/min/1,73 m2.

6.9.1 Sumário das recomendações 
sobre as estratégias terapêuticas 
em doentes hipertensos com 
nefropatia

Estratégias terapêuticas em 
doentes hipertensos com 
nefropatia
Recomendações Classea Nívelb Ref.C

A  diminuição da PAS 
<140 mmHg deve ser 
considerada.

IIa B 303, 
313

Quando a proteinúria 
evidente estiver presente, 
os  valores da PAS 
<130 mmHg podem ser 
considerados, desde que as  
mudanças na TFGe sejam 
monitorizadas.

IIb B
307, 
308,

313

Os bloqueadores do SRA 
são mais eficazes na 
redução da albuminúria 
do que outros agentes 
anti-hipertensivos e são 
indicados em doentes 
hipertensos, na presença 
de microalbuminúria ou 
proteinúria evidente.

I A 513, 
537

Atingir as metas da 
PA geralmente requer 
terapêutica de combinação 
e recomenda-se combinar 
bloqueadores do SRA 
com outros agentes anti-
hipertensivos.

I A 446

A combinação de 
dois bloqueadores do 
SRA,  apesar de  ser 
potencialmente mais eficaz 
na redução da proteinúria, 
não é recomendada.

III A
331, 
433,

463

Os antagonistas da 
aldosterona não pode  
ser  recomendados  na  
DRC, especialmente 
em  combinação com um 
bloqueador do SRA, por 
causa do risco de excessiva 
redução da função renal e 
da hipercaliemia.

III C -

PAS: pressão arterial sistólica; TFGe: taxa de 
filtração glomerular estimada; SRA: sistema 
renina-angiotensina; PA: pressão arterial; DRC: 
doença renal crônica.
aClasse de recomendação; bNível de evidência; 
cReferências que suportam os níveis de evidência.
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6.9.2 Doença renal crônica em 
estádio 5D
A hipertensão arterial é um achado oni-
presente em doentes em hemodiálise e 
tem implicações importantes para a so-
brevivência. Recomendações detalha-
das sobre como lidar com a PA elevada 
em doentes em hemodiálise estão dispo-
níveis em guidelines emitidas por socie-
dades científicas de nefrologia e apenas 
algumas considerações gerais serão fei-
tas aqui. Em primeiro lugar, a medição 
exata da pressão arterial é essencial 
para o tratamento de doentes em hemo-
diálise. No entanto, uma PA pré-hemodi-
álise pode não refletir a PA média expe-
rimentada pelo doente. Assim, a questão 
de como e onde as medições devem ser 
feitas é de particular importância, com 
clara evidência da superioridade da PA 
por automedição residencial sobre os 
valores da PA pré-hemodiálise. Em se-
gundo lugar, a PA a ser alcançada pelo 
tratamento em doentes em hemodiálise 
não foi claramente estabelecida neste 
contexto. Uma dificuldade específica é 
a de que grandes alterações no balanço 
de sódio e da água tornam a PA particu-
larmente variável e que o grau de redu-
ção da PA pode depender da presença 
de complicações, tais como cardiomio-
patia, mais do que estar relacionada 
com a administração de medicamentos. 
Em terceiro lugar, todos os medicamen-
tos anti-hipertensivos, exceto os diuré-
ticos, podem ser utilizados nos doentes 
em hemodiálise, com as doses determi-
nadas pela instabilidade hemodinâmica 
e pela capacidade do medicamento ser 
dialisado. Medicamentos que interferem 
com ajustamentos homeostáticos rela-
cionados com a depleção de volume (já 
severamente comprometida na insufici-
ência renal) devem ser evitados para mi-
nimizar a hipotensão durante a redução 
rápida e intensa do volume de sangue 
associado com as manobras dialíticas.

Os ECCA são raros em hemodiálise e de-
vem ser incentivados. Uma diálise mais 
longa ou frequente pode resolver os pro-
blemas hemodinâmicos associados à 
restrição de sal e a diálises curtas541.

6.10 Doença cerebrovascular

6.10.1 Acidente vascular 
cerebral agudo
O tratamento da PA durante a fase aguda 
do AVC é uma questão de preocupação 
constante. Os resultados de um pequeno 
estudo chamado Controlling Hypertension 
and Hypertension Immediately Post-Stroke 
(CHHIPS) sugeriram um impacto benéfi-
co pela administração de lisinopril ou ate-
nolol em doentes com AVC agudo e PAS 
>160 mmHg542. O mesmo foi o caso para 
o estudo Acute Candesartan Cilexetil The-
rapy in Stroke Survival (ACCESS)543, que 
sugeriu benefícios do candesartan admi-
nistrado durante 7 dias após o AVC agudo. 
Esta última hipótese foi devidamente testa-
da no estudo Angiotensin-Receptor Blocker 
Candesartan for Treatment of Acute STroke 
(SCAST), envolvendo mais de 2.000 doen-
tes com AVC agudo544. O SCAST foi neutro 
para os eventos funcionais e parâmetros CV, 
incluindo o AVC recorrente, e não conseguiu 
identificar qualquer subgrupo com benefício 
significativo. Uma revisão recente dá-nos 
uma atualização útil nesta difícil área545.

6.10.2 Acidente vascular 
cerebral prévio ou ataque 
isquêmico transitório
As seções 4.2.6 e 4.3.4.2 mencionaram 
os dados de três grandes estudos clíni-
cos aleatorizados controlados por place-
bo com tratamento anti-hipertensivo em 
doentes com AVC ou AIT recentes (mas 
não agudos)279,296,297, que forneceram evi-
dências um pouco conflituosas. Não há 
evidências disponíveis de que o AVC re-
corrente seja prevenido ao iniciar a tera-
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pêutica quando a PA estiver na gama nor-
mal alta, nem há evidências em relação à 
redução da PAS <130 mmHg.

Como a prevenção do AVC é o benefí-
cio mais consistente da terapêutica anti-
-hipertensiva e foi observada em quase 
todos os grandes estudos clínicos aleato-
rizados, usando diferentes regimes medi-
camentosos, todos os regimes são aceitá-
veis para a prevenção do AVC, desde que 
a PA seja efetivamente reduzida546. Meta-
-análises e análises de metarregressão 
sugerem que os antagonistas do cálcio 
podem ter uma eficácia um pouco maior 
na prevenção do AVC284,395,421, mas os 
dois estudos com sucesso na prevenção 
secundária do AVC utilizaram um diuréti-
co ou um diurético em combinação com 
um inibidor da ECA279,296. Efeitos proteto-
res cerebrovasculares maiores também 
foram relatados para os ARA contra uma 
variedade de outros medicamentos em 
estudos individuais e meta-análises547,548.

6.10.3 Disfunção cognitiva e 
lesões da substância branca
A importância da hipertensão na prevenção 
da demência vascular foi confirmada num 
estudo observacional recente, conduzido 
cuidadosamente no Japão549, mas a evi-
dência relacionada com os efeitos da redu-
ção da PA é escassa e confusa. Pouca in-
formação foi adicionada por um subestudo 
de cognição do HYVET em octogenários 
hipertensos, por causa da inadequada du-
ração do seguimento e uma meta-análise 
acompanhante mostrou um benefício mui-
to limitado550. São necessários estudos, 
com alguma urgência, relacionados com a 
prevenção da disfunção cognitiva e com o 
retardar da demência, quando a disfunção 
cognitiva já se iniciou. Apesar de as lesões 
da substância branca (hiperdensidades na 
RM) serem conhecidas por estarem asso-
ciadas com aumento do risco de AVC, declí-
nio cognitivo e demência (ver Seção 3.7.5), 

quase não há informação disponível sobre 
se o tratamento anti-hipertensivo pode mo-
dificar estas evoluções. Um pequeno su-
bestudo do PROGRESS e um estudo ob-
servacional prospectivo recente sugerem 
que a prevenção das hiperdensidades da 
substância branca, pela redução da PA, é 
possível551,552, mas essa sugestão requer 
verificação num grande ECCA.

6.10.4 Sumário das 
recomendações sobre as 
estratégias terapêuticas em 
doentes hipertensos com 
doença cerebrovascular

Estratégias terapêuticas em 
doentes hipertensos com 
doença cerebrovascular
Recomendações Classea Nívelb Ref.C

Não é recomendado intervir 
com terapêutica de redução 
da PA durante a primeira 
semana após o AVC agudo, 
independentemente do nível da 
PA, embora avaliação clínica 
deva ser usada em face de 
valores muito elevados da PAS.

III B 544, 
545

O tratamento anti-hipertensivo 
é recomendado em doentes 
hipertensos com história de 
AVC ou AIT, mesmo quando 
a PAS inicial está na faixa de 
140–159 mmHg.

I B 280, 
296

Em doentes hipertensos com 
história de AVC ou AIT, uma 
meta da PAS <140 mmHg deve 
ser considerada.

IIa B
280, 
296,

297

Em hipertensos idosos com AVC 
ou AIT anteriores, os valores da 
PAS de intervenção e o objetivo 
a atingir podem ser considerados 
um pouco mais elevados.

IIb B 141, 
265

Todos os regimes de 
medicamentos são 
recomendados para a prevenção 
do AVC, desde que a PA seja 
efetivamente reduzida.

I A 284

AVC: acidente vascular cerebral; AIT: ataque 
isquêmico transitório; PAS: pressão arterial 
sistólica; PA: pressão arterial. 
aClasse de recomendação; bNível de evidência; 
cReferências que suportam os níveis de evidência.
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6.11 Doença cardíaca

6.11.1 Doença cardíaca 
coronária

Vários fatores de risco contribuem para a 
DCC, mas o nível da PA ao longo de uma 
gama larga e contínua é um dos fatores a 
considerar, com uma associação mais acen-
tuada com uma PAS acima de 140 mmHg. 
O estudo The Effect of Potencially Modifia-
ble Risk Factors associated with Myocar-
dial Infarction em 52 países(INTERHEART) 
mostrou que cerca de 50% do risco atribuí-
vel de um infarto numa população pode ser 
explicado pelos lipídeos, com a hipertensão 
a relacionar-se com cerca de 25%553. Vários 
fatores de risco para DCC, particularmente a 
PAS e a PAD, estão fortemente relacionados 
com o IMC554, uma descoberta enfatizando a 
urgência de travar a atual subida inexorável 
da obesidade na população em geral.

As seções 4.2.6 e 4.3.4.2 mencionam 
que os ECCA que abordam o tratamento 
anti-hipertensivo não fornecem evidên-
cias consistentes de que a PAS alvo deva 
ser <130 mmHg em doentes hiperten-
sos com DCC evidente, nem há evidên-
cias consistentes de que o tratamento  
anti-hipertensivo deva ser iniciado com 
a PA normal alta. Pelo contrário, um nú-
mero de análises correlativas levanta a 
suspeita acerca da existência da relação 
de uma curva J entre a PA alcançada e 
os eventos CV, quando está incluída uma 
elevada percentagem de doentes com 
DCC317,318,322,323, e não é despropositado 
que, se uma curva em J existe, ela pode 
ocorrer particularmente em doentes com 
doença coronária obstrutiva. A recomen-
dação para reduzir a PAS <140 mmHg é in-
diretamente reforçada por uma análise post 
hoc do estudo INternational VErapamilSR/T 
Trandolapril (INVEST) (em que todos os 
doentes tinham doença arterial coronária), 
mostrando que a incidência de eventos es-

tava inversamente relacionada com o con-
trole consistente da PAS (i.e. <140 mmHg) 
durante as visitas de seguimento436.

Em relação aos medicamentos que pos-
sam ser melhores em doentes hipertensos, 
existe evidência para maiores benefícios 
dos beta-bloqueadores, após um infarto do 
miocárdio recente284, uma situação em que 
os inibidores da ECA também foram testa-
dos com sucesso555,556. Mais tarde, todos 
os agentes anti-hipertensivos podem ser 
utilizados284. Os beta-bloqueadores e anta-
gonistas do cálcio devem ser os preferidos, 
pelo menos por razões sintomáticas, em 
casos de angina.

6.11.2 Insuficiência cardíaca

A hipertensão arterial é o principal fator de 
risco atribuível para o desenvolvimento de 
insuficiência cardíaca, que atualmente é 
considerada uma complicação da hiperten-
são, quase tão frequente como o acidente 
vascular cerebral557. A prevenção da insufi-
ciência cardíaca é o maior benefício asso-
ciado com a utilização de medicamentos 
anti-hipertensivos395, inclusive em pessoas 
muito idosas287. Isto tem sido observado uti-
lizando diuréticos, beta-bloqueadores, inibi-
dores da ECA e ARA, com os antagonistas 
de cálcio a serem aparentemente menos 
eficazes em testes comparativos, pelo me-
nos nos estudos em que substituíram os 
diuréticos395.

No ALLHAT448, um inibidor da ECA mostrou 
ser menos eficaz do que um diurético, mas 
o desenho do estudo implicou a retirada 
do diurético inicial e o pequeno excesso de 
episódios iniciais de insuficiência cardíaca 
pode ter resultado desta retirada. Nos estu-
dos Prevention Regimen for Effectively Avoi-
ding Secondary Strokes (PROFESS) e Tel-
misartan Randomised AssessmeNt Study in 
ACE iNtolerant subjects with cardiovascular 
Disease (TRAN-SCEND)297,558, um ARA não 
reduziu as hospitalizações por insuficiência 
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cardíaca abaixo das que ocorreram no gru-
po placebo (em que o tratamento consistiu 
na utilização de agentes não bloqueadores 
do SRA), e no ONTARGET463 um ARA pa-
receu (não significativamente) menos eficaz 
do que um inibidor da ECA. Apesar da his-
tória de hipertensão ser comum em doentes 
com insuficiência cardíaca, a PA elevada 
pode desaparecer quando a insuficiência 
cardíaca por disfunção sistólica do ventrícu-
lo esquerdo se desenvolve.

Nenhum ECCA foi realizado nestes doen-
tes com a intenção específica de testar os 
efeitos de redução da PA (na maioria dos 
estudos com terapêutica anti-hipertensiva 
os doentes com insuficiência cardíaca têm 
sido geralmente excluídos). Nestes doen-
tes a evidência a favor da administração 
de beta-bloqueadores, inibidores da ECA, 
ARA e antagonistas dos receptores mine-
ralocorticoides, obtidas a partir dos estu-
dos em que esses agentes tinham como 
objetivo corrigir o estímulo cardíaco exa-
gerado exercido pelo sistema simpático 
e pelo SRA, em vez de diminuir a PA (e, 
de fato, em muitos destes estudos as mo-
dificações da PA não foram referidas)411. 
Numa meta-análise de 10 estudos obser-
vacionais prospectivos de doentes com 
insuficiência cardíaca, descobriu-se que 
a PAS elevada está associada a melho-
res resultados559.

A hipertensão é mais comum em doentes 
com insuficiência cardíaca com fração de 
ejeção do VE preservada. No entanto, em 
estudos de objetivos, incluindo especifica-
mente estes doentes, poucos tinham hi-
pertensão não controlada, provavelmente 
porque tinham sido medicados à partida 
com muitos fármacos anti-hipertensivos. 
Num desses estudos, Irbesartan in Heart 
Failure with Preserved Systolic Function 
(I-PRESERVE)560, o bloqueador dos re-
ceptores da angiotensina, irbesartan, não 
conseguiu diminuir eventos CV em com-
paração com o placebo. Contudo, a tera-

pêutica aleatorizada foi adicionada com o 
objetivo de otimizar a terapêutica anti-hi-
pertensiva já existente (incluindo 25% de 
inibidores ECA) e a PA inicial foi de ape-
nas 136/76 mmHg, assim, reforçando a 
questão se a redução da PAS abaixo de 
140 mmHg terá algum benefício adicional.

6.11.3 Fibrilação atrial

A hipertensão arterial é a doença conco-
mitante mais prevalente em doentes com 
fibrilação atrial, tanto na Europa como nos 
EUA561. Mesmo a PA normal alta está as-
sociada ao desenvolvimento de fibrilação 
atrial562, e a hipertensão é suscetível de ser 
um fator causal reversível154. As relações 
da hipertensão e da terapêutica anti-hiper-
tensiva com a fibrilação atrial foram recen-
temente discutidas num artigo de opinião 
de um grupo de trabalho da ESH563.

Doentes hipertensos com fibrilação atrial 
devem ser avaliados em relação ao risco 
de tromboembolismo pelo score mencio-
nado nas Guidelines recentes da ESC561 e, 
a menos que existam contraindicações, a 
maioria deles deve receber uma terapêuti-
ca anticoagulante oral para prevenir o aci-
dente vascular cerebral e outros eventos 
embólicos564,565. A terapêutica atual é base-
ada em antagonistas da vitamina K, mas 
os medicamentos mais recentes, quer os 
inibidores diretos da trombina (dabigatran) 
ou os inibidores do fator Xa (rivaroxaban, 
apixaban), mostraram não ser inferiores e, 
por vezes até, superiores à varfarina561,563. 
Eles são novos fármacos promissores nes-
te campo terapêutico, embora o seu valor, 
fora dos ensaios clínicos, ainda esteja por 
demonstrar. Em doentes que recebem te-
rapêutica anticoagulante, um bom controle 
da PA tem a vantagem adicional da redu-
ção de eventos hemorrágicos566.

A maioria dos doentes tem uma frequência 
ventricular elevada, quando em fibrilação 
atrial565. Os beta-bloqueadores e os anta-
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gonistas do cálcio não diidropiridínicos são, 
portanto, recomendados como os agentes 
anti-hipertensivos em doentes com fibrila-
ção atrial e frequência ventricular elevada.

As consequências da fibrilação atrial in-
cluem aumentos da mortalidade, acidente 
vascular cerebral, insuficiência cardíaca e 
das hospitalizações em geral; por isso, a 
prevenção ou atraso do aparecimento de 
fibrilação atrial de novo, é desejável154. As 
análises secundárias dos estudos em do-
entes com hipertrofia ventricular esquerda 
e hipertensão descobriram que os ARA 
(losartan, valsartan) são melhores na pre-
venção da primeira ocorrência de fibrilação 
atrial do que o beta-bloqueador (atenolol) 
ou a terapêutica com o antagonista do cál-
cio (amlodipina), de acordo com análises 
semelhantes em doentes com insuficiência 
cardíaca567-571. Este achado não foi confir-
mado em alguns dos estudos mais recen-
tes, em doentes de alto risco com doença 
aterosclerótica estabelecida, tais como o 
PRoFESS e o TRANSCEND297,558; e o ir-
besartan não melhorou a sobrevivência 
no estudo Auricular Fibrillation Clopidogrel 
Trial with Irbesartan for Prevention of Vas-
cular Events (ACTIVE I) em doentes com 
fibrilação atrialestabelecida572. Os ARA não 
impediram recorrências da fibrilação atrial 
paroxística ou persistente [estudos CAn-
desartanin the Prevention of Relapsing 
Auricular Fibrillation (CAPRAF)573, Gruppo 
Italiano per lo Studio della Sopravvivenza 
nell’InfartoMiocardico-Auricular Fibrillation 
(GISSI-AF)574, ANgioTensin II Antagonist 
In Paroxysmal Auricular Fibrillation (ANTI-
PAF)575. Dada a heterogeneidade dos da-
dos disponíveis, tem sido sugerido que os 
efeitos benéficos dos ARA podem ser limi-
tados à prevenção da fibrilação atrial paro-
xística em doentes com hipertensão e do-
ença cardíaca estrutural, tais como os com 
hipertrofia ou disfunção do VE ou de alto 
risco em geral, mas sem história de fibri-
lação atrial568,576. Em doentes com insufici-
ência cardíaca, os beta-bloqueadores e os 

antagonistas mineralocorticoides também 
podem prevenir a fibrilação atrial577,578.

A sugestão é indiretamente apoiada pelos 
resultados de um banco de dados de clínica 
geral no Reino Unido, com cerca de 5 mi-
lhões de registros de doentes, relatando 
que os inibidores da ECA e os ARA foram 
associados a um menor risco de fibrilação 
atrial, em comparação com os antagonis-
tas do cálcio579. Isto tem sido demonstrado 
também para os beta-bloqueadores na in-
suficiência cardíaca. Assim, estes agentes 
podem ser considerados como os fárma-
cos anti-hipertensivos preferidos em doen-
tes hipertensos com LOA cardíaca, para 
prevenir a incidência de fibrilação atrial.

6.11.4 Hipertrofia ventricular 
esquerda
O documento de reavaliação da ESH de 
2009 resumiu a evidência sobre o porquê 
da HVE, especialmente do tipo concên-
trico, estar associada a um maior risco 
de DCV maior que 20% em 10 anos (ou 
seja, alto risco CV)141. Um número pe-
queno de estudos, em particular o es-
tudo LIFE330, relatou que a redução da 
HVE está intimamente relacionada com 
a redução da PA. Para reduções seme-
lhantes da PA, ARA, inibidores da ECA e 
antagonistas do cálcio levaram à conclu-
são, em estudos comparativos aleatoriza-
dos, de que eram mais eficazes do que os  
beta-bloqueadores580. No estudo LIFE, 
que selecionou apenas os doentes hiper-
tensos com hipertrofia ventricular esquer-
da, a redução terapeuticamente induzida 
da massa do VE foi significativamente as-
sociada à redução de eventos CV261. Este 
tópico é discutido na Seção 8.4.

6.11.5 Sumário das recomendações 
sobre as estratégias terapêuticas 
em doentes hipertensos com 
doença cardíaca
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6.12 Aterosclerose, 
arteriosclerose e doença arterial 
periférica

6.12.1 Aterosclerose carotídea

As Guidelines de 2007 da ESH/ESC con-
cluíram que a progressão da aterosclerose 
carotídea pode ser atrasada reduzindo a 
PA2, com a indicação de que os antagonis-
tas do cálcio têm uma maior eficácia do que 
os diuréticos e os beta-bloqueadores186, e 
os inibidores da ECA mais do que os diu-
réticos581. Existem muito poucos dados dis-
poníveis sobre se os antagonistas do cálcio 
têm um maior efeito sobre a EIM da caróti-
da do que os bloqueadores do SRA.

6.12.2 Aumento da rigidez arterial

Todos os medicamentos anti-hipertensivos 
reduzem a rigidez arterial, uma vez que 
a redução da PA reduz a carga sobre os 
componentes rígidos da parede arterial, 
conduzindo a uma diminuição passiva da 
VOP. Uma meta-análise recente e análises 
de meta-regressão dos ECCA documen-
taram que os inibidores da ECA e os ARA 
reduzem a VOP582,583. No entanto, devido à 
falta de ECCA de alta qualidade e com po-
deres de evidência apropriados, não está 
claro se são superiores a outros agentes 
anti-hipertensivos no seu efeito sobre a ri-
gidez arterial. A capacidade dos bloquea-
dores do SRA para reduzir a rigidez arterial, 
tal como avaliado pela VOP parece ser in-
dependente da sua capacidade de reduzir a 
PA582-584. No entanto, embora a combinação 
amlodipina-valsartan tenha diminuído a PAS 
central de uma forma mais eficaz do que a 
combinação amlodipina-atenolol, no estudo 
Amlodipine-Valsartan Combination Decre-
ases Central Systolic Blood Pressure more 
Effectively than the Amlodipine-Atenolol 
Combination (EXPLOR)ambas as combina-
ções diminuíram a VOP em 0,95 m/s, sem 
diferenças significativas durante o estudo de 

Estratégias terapêuticas em 
doentes hipertensos com 
doença cardíaca
Recomendações Classea Nívelb Ref.C

Em doentes hipertensos com doença 
coronária, deve ser considerada uma 
meta da PAS <140 mmHg.

IIa B 141, 
265

Em doentes hipertensos com 
infarto do miocárdio recente, são 
recomendados beta-bloqueadores. 
No caso de outra DCC, todos os 
outros agentes anti-hipertensivos 
podem ser usados, mas os beta-
bloqueadores e os antagonistas do 
cálcio devem ser preferidos, por 
razões sintomáticas  
(angina de peito).

I A 284

Diuréticos, beta-bloqueadores, 
inibidores da ECA, bloqueadores  
dos receptores da angiotensina  
e/ou antagonistas dos receptores dos 
mineralocorticoides são recomendados 
em doentes com insuficiência cardíaca 
ou disfunção ventricular esquerda 
severa para reduzir a mortalidade  
e a hospitalização.

I A 411

Em doentes com insuficiência cardíaca 
e FE preservada, não há nenhuma 
evidência de que a terapêutica  
anti-hipertensiva, por si só, ou qualquer 
droga em particular, seja benéfica. 
No entanto, nestes doentes, assim 
como em doentes com hipertensão e 
disfunção sistólica, devemos considerar 
baixar a PAS para cerca de 140 mmHg. 
O tratamento guiado pelo alívio dos 
sintomas (congestão com diuréticos, 
ritmo cardíaco elevado com  
beta-bloqueadores etc.) também  
deve ser considerado.

IIa C -

Inibidores da ECA e antagonistas 
dos receptores  da  angiotensina (e 
beta-bloqueadores e antagonistas 
dos receptores mineralocorticoides se 
coexistir insuficiência cardíaca) devem 
ser considerados como agentes anti-
hipertensivos em doentes com risco de 
fibrilação atrial de novo ou recorrente.

IIa C -

Recomenda-se que todos os doentes 
com HVE  recebam agentes  
anti-hipertensivos.

I B 458

Em doentes com HVE, o início do 
tratamento com um dos agentes que 
demonstraram uma maior capacidade 
para fazer regredir a HVE devem 
ser considerados, por exemplo, 
inibidores da ECA, bloqueadores 
dos receptores da angiotensina e os 
antagonistas do cálcio.

IIa B 580

PAS: pressão arterial sistólica; DCC: doença cardíaca 
coronária; ECA: enzima conversora da angiotensina; 
FE: fração de ejeção; HVE: hipertrofia ventricular 
esquerda.
aClasse de recomendação; bNível de evidência; 
cReferências que suportam os níveis de evidência.
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24 semanas de duração399. Além disso, num 
estudo aleatorizado na hipertensão ligeira a 
moderada, o vasodilatador beta-bloqueador 
nebivolol diminuiu a pressão de pulso central 
de uma maneira mais acentuada do que o 
beta-bloqueador não vasodilatador metopro-
lol, após 1 ano de tratamento, embora sem 
serem detectadas alterações significativas 
no índice de aumento ou na VOP carotídeo-
-femoral com qualquer um dos medicamen-
tos406. Tem sido documentada uma melhoria 
da rigidez arterial com o tratamento a longo 
prazo585. Uma relação entre a redução da ri-
gidez arterial e a redução da incidência de 
eventos CV foi relatada em apenas um es-
tudo, num número limitado de doentes com 
doença renal avançada586.

6.12.3 Doença arterial periférica

A análise observacional prospectiva do 
UKPDS mostra que as incidências de am-
putação e morte relacionada com a DAP 
em doentes com diabetes estão fortemente 
e inversamente associadas com a PAS al-
cançada com o tratamento315,587. A escolha 
do agente anti-hipertensivo é menos impor-
tante do que o controle da pressão arterial 
atual em doentes com DAP199. Os inibidores 
da ECA mostraram ser benéficos numa aná-
lise de um subgrupo de mais de 4.000 do-
entes com DAP envolvidos no estudo Heart 
Outcomes Prevention Evaluation (HOPE)588, 
mas o braço recebendo o inibidor da ECA ti-
nha uma PA inferior à do braço comparativo.

Houve a preocupação de que o uso de 
beta-bloqueadores em doentes com DAP 
pudesse agravar os sintomas de claudi-
cação. Duas meta-análises de estudos 
publicados em doentes com DAP, com is-
quemia ligeira a moderada dos membros, 
não confirmaram que a administração de 
beta-bloqueadores estivesse associada à 
exacerbação dos sintomas da DAP589,590.

A incidência de estenose da artéria renal 
aumenta em doentes com DAP. Assim, 

este diagnóstico deve ser tido em consi-
deração quando for diagnosticada hiper-
tensão resistente nestes doentes587.

6.12.4 Sumário das recomendações 
sobre as estratégias terapêuticas 
em doentes hipertensos com 
aterosclerose, arteriosclerose e 
doença arterial periférica

Estratégias terapêuticas em 
doentes hipertensos com 
aterosclerose, arteriosclerose 
e doença arterial periférica
Recomendações Classea Nívelb Ref.C

Na presença de aterosclerose 
carotídea, deve ser considerada 
a prescrição de antagonistas do 
cálcio e inibidores da ECA, pois 
estes agentes têm mostrado 
uma maior eficácia em atrasar a 
progressão da aterosclerose do 
que os diuréticos e os  
beta-bloqueadores.

IIa B 186, 
581

Em doentes hipertensos com uma 
VOP acima de 10 m/s, todos os 
fármacos anti-hipertensivos devem 
ser considerados, desde que a 
redução da PA <140/90 mmHg 
seja consistentemente alcançada.

IIa B
138, 
582,

586

A terapêutica anti-hipertensiva 
é recomendada em doentes 
hipertensos com DAP para 
alcançar uma meta de 
<140/90 mmHg, por terem alto 
risco de ocorrência de infarto 
do miocárdio, acidente vascular 
cerebral, insuficiência cardíaca e 
morte cardiovascular.

I A 284

Apesar de ser necessário um 
cuidadoso acompanhamento, os 
beta-bloqueadores podem ser 
considerados para o tratamento 
da hipertensão arterial, em 
doentes com DAP, uma vez 
que a sua utilização não parece 
estar associada à exacerbação 
dos sintomas da DAP.

IIb A 589, 
590

ECA: enzima conversora de angiotensina; 
VOP: velocidade da onda de pulso; PA: pressão 
arterial; DAP: doença arterial periférica.
aClasse de recomendação; bNível de evidência; 
cReferências que suportam os níveis de evidência.
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6.13 Disfunção sexual

A disfunção sexual é mais prevalente em 
doentes hipertensos do que em normo-
tensos, mas a maior parte das informa-
ções disponíveis diz respeito a homens. 
A disfunção erétil é considerada um fator

de risco CV independente e um indica-
dor de diagnóstico precoce para LOAs 
assintomáticas ou clínicas591. Assim, uma 
história completa deve incluir a disfunção 
sexual. As modificações do estilo de vida 
podem melhorar a função erétil592. Com-
parados com medicamentos anti-hiper-
tensivos mais antigos, os agentes mais 
recentes (ARA, inibidores da ECA, anta-
gonistas do cálcio e beta-bloqueadores 
vasodilatadores) têm efeitos neutros ou 
até mesmo benéficos na função erétil593. 
Os inibidores da 5-fosfodiesterase podem 
ser administrados com segurança em hi-
pertensos, mesmo aqueles com regimes 
de medicação utilizando vários fármacos 
(com a possível exceção dos alfa-bloque-
adores e na ausência de administração 
de nitratos)594 e podem melhorar a ade-
são ao tratamento anti-hipertensor595. Es-
tudos sobre os efeitos da hipertensão e 
da terapêutica anti-hipertensiva sobre a 
disfunção sexual feminina estão ainda no 
início e devem ser incentivados596.

6.14 Hipertensão resistente

A hipertensão é definida como resistente 
ao tratamento quando uma estratégia te-
rapêutica que inclui medidas adequadas 
de estilo de vida, mais um diurético e dois 
outros fármacos anti-hipertensivos que 
pertençam a classes diferentes, em doses 
adequadas (mas não necessariamente 
incluindo um antagonista dos receptores 
mineralocorticoides), não consegue redu-
zir os valores da PAS e da PAD para <140 
e 90 mmHg, respectivamente. Dependen-
do da população examinada e do rastreio 
com exames médicos, a prevalência da 

hipertensão resistente tem sido relatada, 
variando entre 5–30% da população hi-
pertensa em geral, com valores inferiores 
a 10%, provavelmente representando a 
verdadeira prevalência. A hipertensão re-
sistente está associada a um alto risco de 
eventos CV e renais597-600.

A hipertensão resistente pode ser real ou 
apenas aparente ou falsa. Uma causa fre-
quente da falsa hipertensão resistente é 
a incapacidade em aderir ao tratamento 
prescrito, um fenômeno notoriamente co-
mum que é responsável pela fraca taxa 
de controle da pressão arterial na popula-
ção hipertensa em todo o mundo. A falta 
de controle da pressão arterial pode, no 
entanto, também depender da persistên-
cia de uma reação de alerta para o proce-
dimento de medição da PA, com uma ele-
vação da PA do consultório (embora não 
fora do consultório), (ii) utilização de pe-
quenas braçadeiras em braços grandes, 
com a compressão inadequada do vaso 
sanguíneo e pseudo-hipertensão, isto é, 
rigidez arterial marcada (mais comum nos 
idosos, especialmente com artérias muito 
calcificadas), o que impede a oclusão da 
artéria braquial. 

A verdadeira hipertensão resistente pode 
ser proveniente de: (i) fatores de estilo de 
vida, tais como a obesidade ou grandes 
ganhos de peso, o consumo excessivo 
de álcool (mesmo em forma de grandes 
excessos ocasionais) e alta ingestão de 
sódio, que podem opor-se ao efeito re-
dutor da pressão arterial exercida pelos 
medicamentos anti-hipertensivos via va-
soconstrição sistêmica, retenção de só-
dio e água e, para a obesidade, o efeito 
estimulante através do simpático levan-
do a resistência à insulina e aumento dos 
níveis da insulina, ingestão crônica de 
vasopressores ou substâncias que cau-
sem retenção de sódio, (iii) apneia obs-
trutiva do sono (geralmente, mas nem 
sempre associada com a obesidade)521,  
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possivelmente devido a hipóxia noturna, 
estimulação dos quimiorreceptores e pri-
vação do sono que podem ter um efei-
to vasoconstritor duradouro, (iv) formas 
secundárias de hipertensão não detecta-
das e (v) LOA avançada e irreversível, 
em particular quando envolve a função 
renal ou conduz a um aumento acentua-
do na relação da dimensão parede-lúmen 
arteriolar ou a redução da distensibilida-
de das grandes artérias. 

A abordagem diagnóstica correta para 
a hipertensão resistente requer infor-
mações detalhadas sobre a história 
do doente (incluindo as características 
do estilo de vida), exame físico minucio-
so e exames laboratoriais para detectar 
fatores de risco associados, LOA e as 
alterações do metabolismo da glicose, 
bem como de disfunção renal avança-
da — via retenção de sódio — que pos-
sa impedir o efeito dos medicamentos 
anti-hipertensivos. A possibilidade de 
uma causa secundária de hipertensão 
arterial deve ser sempre considerada: o 
aldosteronismo primário pode ser mais 
frequente do que se acreditava anos 
atrás601, e a estenose da artéria renal de 
natureza aterosclerótica tem demonstra-
do ser bastante comum em idosos. Final-
mente, a MAPA deve ser realizada regu-
larmente, não apenas para excluir a falsa 
resistência, mas também para quantificar 
de uma maneira mais adequada a ele-
vação da PA e o efeito subsequente das 
modificações do tratamento598,602.

Na prática clínica, a identificação da bai-
xa adesão ao tratamento pode apresentar 
dificuldades especiais, porque (i) as infor-
mações fornecidas pelo doente podem ser 
enganadoras e (ii) os métodos para medir 
objetivamente a adesão ao tratamento 
têm pouca aplicabilidade na medicina do 
dia-a-dia. Um estilo de vida não saudável 
pode representar um indício, como pode 
a expressão de sentimentos negativos de 

um doente sobre medicamentos em ge-
ral. Em última análise, os médicos podem 
ter de considerar parar todos os medica-
mentos à data atual e reiniciar um regime 
de tratamento mais simples sob supervi-
são médica apertada. Esta abordagem 
também pode evitar o uso inútil de medi-
camentos ineficazes. Embora a hospitali-
zação no que se refere à hipertensão seja 
considerada inadequada na maioria dos 
países europeus, alguns dias no hospital 
podem ser necessários, para verificar o 
efeito dos fármacos anti-hipertensivos so-
bre a PA sob estrito controle.

Embora na hipertensão resistente se pos-
sa conseguir uma redução da PA se a 
dose de diurético for aumentada (ver a se-
guir), a maioria dos doentes nesta situa-
ção necessita da administração de mais 
do que três fármacos. As análises de sub-
grupos em estudos de grande dimensão 
e estudos observacionais têm fornecido 
evidências de que todas as classes de 
medicamentos com mecanismos de ação 
parcial ou totalmente diferentes daqueles 
referidos nos três esquemas terapêuticos 
existentes, podem reduzir a pressão ar-
terial em pelo menos alguns indivíduos 
hipertensos resistentes603. Foi demons-
trada uma boa resposta para a utilização 
de antagonistas dos receptores minera-
locorticoides, ou seja, a espironolactona, 
mesmo em baixas doses (25–50 mg/dia) 
a eplerenona, o bloqueador alfa 1 doxa-
zosina e um aumento adicional da dose 
de diurético604-608, diurético de alça subs-
tituindo tiazidas ou clortalidona, se a fun-
ção renal estiver diminuída. Dado que o 
volume de sangue pode estar elevado 
na hipertensão refratária609, o amiloride 
pode adicionar efeito ao de um diurético 
administrado anteriormente, tiazídico ou 
semelhante à tiazida, embora a sua uti-
lização possa favorecer a hipercaliemia 
e não estar indicado para doentes com 
redução acentuada da TFGe. A resposta 
da PA à espironolactona ou à eplerenona 
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pode ser explicada pelos níveis elevados 
de aldosterona plasmática que frequente-
mente acompanham a hipertensão resis-
tente, quer porque a secreção de aldos-
terona sofre um mecanismo de escape à 
redução precoce associada ao bloqueio 
do SRA610, ou por causa do aldosteronis-
mo primário não detectado.

Diferentemente em relação a uma des-
crição anterior611, não se provou que os 
antagonistas da endotelina reduzissem 
eficazmente a PA no consultório, na hi-
pertensão resistente e a sua utilização 
também tem sido associada a uma taxa 
considerável de efeitos secundários612. 
Novos medicamentos anti-hipertensivos 
(doadores de óxido nítrico, antagonistas 
da vasopressina, inibidores da endopep-
tidase neutra, inibidores da aldosterona 
sintase etc.) estão passando por estádios 
iniciais de investigação613. Nenhuma ou-
tra nova abordagem no que se refere ao 
tratamento medicamentoso dos doentes 
hipertensos resistentes está disponível 
atualmente.

6.14.1 Estimulação do 
barorreceptor carotídeo
Foi divulgado recentemente que a es-
timulação elétrica crônica dos nervos 
do seio carotídeo por meio de dispositi-
vos implantados pode reduzir a PAS e a 
PAD em indivíduos hipertensos resisten-
tes614-616. A  redução foi bastante acentua-
da quando os valores iniciais da PA eram 
muito altos e o efeito incluía a avaliação 
por PA ambulatorial e persistia até cerca 
de 53 meses615. No entanto, as observa-
ções a longo prazo, até agora, envolve-
ram apenas um número restrito de do-
entes e, outros dados sobre um número 
maior de indivíduos com elevação da PA 
que não responda a vários tratamentos 
com medicamentos, são necessários 
para confirmar a eficácia persistente do 
procedimento. Embora apenas alguns 

efeitos colaterais remediáveis de nature-
za local (infecção, lesões dos nervos, dor 
na origem do nervo glossofaríngeo etc.) 
tenham sido relatados até agora, também 
é necessário um banco de dados maior 
para estabelecer de forma conclusiva a 
sua segurança. Têm sido testadas me-
lhorias técnicas contínuas para reduzir 
os inconvenientes representados pela 
implantação cirúrgica dos dispositivos de 
estimulação, e para prolongar a duração 
da bateria que providencia a estimulação.

6.14.2 Desnervação renal

Está em crescimento uma abordagem 
terapêutica não medicamentosa, para a 
hipertensão resistente, que consiste na 
destruição bilateral dos nervos renais que 
se situam ao longo da artéria renal, por 
ablação com radiofrequência com recur-
so a cateteres de vários modelos, por via 
percutânea, inseridos pela artéria femo-
ral617-621. O racional para a desnervação 
renal reside na importância da influência 
do simpático sobre a resistência vascular 
renal, a libertação da renina e a reabsor-
ção do sódio, o aumento do tônus sim-
pático para o rim e para outros órgãos, 
descrito em doentes hipertensos622-624, e o 
efeito pressor das fibras aferentes renais, 
documentado em animais de experimen-
tação625,626. O procedimento tem mostrado 
induzir uma redução acentuada na PA do 
consultório, que se descobriu ser mantida 
após um ano, e num pequeno número de 
doentes dois a três anos após o procedi-
mento de desnervação. Têm sido obser-
vadas reduções limitadas na MAPA e na 
MRPA, e na necessidade de anti-hiperten-
sivos627, enquanto alguma evidência de 
benefícios adicionais, como a diminuição 
da rigidez arterial, a reversão da HVE e da 
disfunção diastólica, a proteção renal e a 
melhoria da tolerância à glicose, têm sido 
obtidas628-630. Exceto nos raros problemas 
relacionados com o procedimento da cate-
terização (hematoma local, dissecção de 
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vaso sanguíneo etc.) não foram relatadas 
complicações maiores ou de deterioração 
da função renal.

Atualmente, o método da desnervação re-
nal é promissor, mas precisa de dados adi-
cionais de estudos de comparação a lon-
go prazo, devidamente concebidos para 
estabelecer de forma conclusiva a sua 
segurança e persistente eficácia versus 
os melhores tratamentos medicamentosos 
possíveis. Entender o que faz com que a 
desnervação renal seja eficaz ou ineficaz 
(características do doente ou falha na sim-
patectomia renal) também será importante 
para evitar o procedimento em indivíduos 
com pouca probabilidade de resposta fa-
vorável. A tomada de posição da ESH so-
bre a desnervação renal deve ser consul-
tada para se obterem mais detalhes631.

6.14.3 Outras abordagens 
invasivas
Estão em curso pesquisas nesta área e 
estão em estudo novos procedimentos in-
vasivos. Exemplos disso são a criação de 
fístulas arteriovenosas e descompressão 
neurovascular através de intervenções 
neurocirúrgicas, em que se verificou uma 
redução da pressão arterial em alguns 
casos de hipertensão severa resistente 
(presumivelmente através da redução da 
hiperatividade simpática central) com, no 
entanto, uma atenuação dos efeitos após 
2 anos632. Novos cateteres estão tam-
bém disponíveis para encurtar o tempo 
do procedimento da ablação renal e para 
conseguir a desnervação renal por outros 
meios que não sejam os que utilizam a 
radiofrequência, de que são exemplo, 
os ultrassons. No geral, a desnervação 
renal e a estimulação dos barorrecepto-
res da carótida devem ser restringidas a 
doentes hipertensos resistentes em risco 
particularmente elevado, depois de se 
documentar completamente a ineficácia 
dos medicamentos anti-hipertensivos adi-

cionais para atingir o controle da PA. Em 
qualquer abordagem, será de fundamen-
tal importância determinar se as reduções 
da PA são acompanhadas por uma redu-
ção da incidência de eventos CV mórbi-
dos e eventos fatais, dada a evidência 
recente dos estudos FEVER e Valsartan 
Antihypertensive Long-term Use Evalu-
ation (VALUE) em que, em doentes sob 
tratamento medicamentoso com múltiplos 
fármacos, o risco CV (i) foi maior do que 
em doentes em monoterapia aleatorizada 
inicial e (ii) não diminuiu como resultado 
de uma descida da PA633,634. Isso levanta 
a possibilidade da irreversibilidade do ris-
co, que deve ser devidamente estudada.

6.14.4 Acompanhamento na 
hipertensão resistente
Os doentes com hipertensão resistente 
devem ser monitorizados de perto. A PA de 
consultório deve ser medida a intervalos 
frequentes e a PA ambulatorial pelo me-
nos uma vez por ano. Também podem ser 
consideradas medições frequentes da PA 
residencial e avaliações da estrutura dos 
órgãos e respectivas funções (particular-
mente do rim) instituídas numa base anual. 
Embora os antagonistas dos receptores 
dos mineralocorticoides em doses baixas, 
tenham sido associados a relativamente 
poucos efeitos colaterais, a sua utilização 
deve levar a uma avaliação frequente das 
concentrações da creatinina e do potássio 
no soro, pois estes doentes podem sofrer 
de forma aguda ou crônica de uma alte-
ração da função renal, especialmente se 
houver terapêutica concomitante com um 
bloqueador do SRA. Até que mais evidên-
cias estejam disponíveis, sobre a eficácia e 
segurança a longo prazo da desnervação 
renal e da estimulação dos barorrecep-
tores, a implementação destes procedi-
mentos deve ser restringida a operadores 
experientes e o diagnóstico e seguimento 
restringido a ser executado em centros de 
hipertensão631.
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6.14.5 Sumário das 
recomendações sobre as 
estratégias terapêuticas em 
doentes com hipertensão 
resistente

6.15 Hipertensão maligna

A hipertensão maligna é uma emergên-
cia hipertensiva, definida clinicamente 
como a presença de PA muito elevada 
associada a LOA isquêmica (retina, rim, 
coração ou cérebro). Embora a sua fre-
quência seja muito baixa, o número ab-
soluto de novos casos não mudou mui-
to ao longo dos últimos 40 anos. A taxa 
de sobrevivência 5 anos após o diag-
nóstico de hipertensão maligna melho-
rou significativamente (era perto de 0 a 
50 anos), possivelmente como resultado 
de um diagnóstico mais precoce, metas 
de redução da PA mais baixas e dispo-
nibilidade de novas classes de agentes 
anti-hipertensivos635. As LOAs podem 
regredir — pelo menos parcialmente — 
com o tratamento636, embora o prog-
nóstico a longo prazo continue pobre, 
especialmente quando a função renal 
está severamente diminuída637. Devido 
à sua baixa incidência, não foi realiza-
do nenhum bom estudo, controlado, com 
fármacos recentes. O tratamento atual 
baseia-se em agentes que possam ser 
administrados por infusão intravenosa e 
titulados, e assim podendo atuar rapida-
mente, embora gradualmente, a fim de se 
poder evitar uma hipotensão excessiva 
e mais LOA isquêmicas subsequentes. 
Labetalol, nitroprussiato de sódio, nicar-
dipina, nitratos e furosemida estão entre 
os agentes mais administrados por via 
intravenosa, mas nestes doentes grave-
mente enfermos, o tratamento deve ser 
individualizado pelo médico. Quando os 
diuréticos são insuficientes para corrigir 
a retenção de volume, a ultrafiltração e a 
diálise temporária podem ajudar.

6.16 Emergências e urgências 
hipertensivas
Emergências hipertensivas são defini-
das como grandes elevações da PAS ou 
da PAD (>180 mmHg ou >120 mmHg, 

Estratégias terapêuticas em 
doentes com hipertensão 
resistente
Recomendações Classea Nívelb Ref.C

Em doentes hipertensos 
resistentes, recomenda-se 
que os médicos verifiquem se 
os medicamentos incluídos 
no regime de múltiplos 
medicamentos existente têm 
algum efeito na redução da 
PA e os retirem se o seu efeito 
estiver ausente ou for mínimo.

I C -

Os antagonistas dos 
receptores mineralocorticoides, 
o amiloride e a doxazosina, 
bloqueador alfa 1, devem ser 
considerados, se não existir 
qualquer contraindicação.

IIa B

604, 
606,

607, 
608

Em caso de ineficácia do 
tratamento medicamentoso, 
os procedimentos invasivos 
como a desnervação renal e a 
estimulação dos barorreceptores 
podem ser considerados.

IIb C -

Até que estejam disponíveis 
mais evidências sobre a eficácia 
a longo prazo e a segurança 
da desnervação renal e da 
estimulação dos barorreceptores, 
recomenda-se que estes 
procedimentos permaneçam nas 
mãos de operadores experientes 
e o diagnóstico e seguimento 
seja restringido a centros de 
hipertensão.

I C -

Recomenda-se que as 
abordagens invasivas 
sejam consideradas apenas 
nos doentes hipertensos 
verdadeiramente resistentes, 
com valores da PA de 
consultório ≥160 mmHg para 
a PAS ou ≥110 mmHg para a 
PAD e com elevação da PA 
confirmada pela MAPA.

I C -

PA: pressão arterial; PAS: pressão arterial 
sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; MAPA: 
monitorização ambulatorial da pressão arterial.
aClasse de recomendação; bNível de evidência; 
cReferências que suportam os níveis de evidência.
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respectivamente) associadas com LOA 
iminentes ou progressivas, tais como as 
principais alterações neurológicas, en-
cefalopatia hipertensiva, infarto cerebral, 
hemorragia intracraniana, insuficiência 
aguda do VE, edema pulmonar agudo, 
dissecção da aorta, insuficiência renal, 
ou eclâmpsia. Grandes elevações isola-
das da PA, sem LOAs agudas (urgência 
hipertensiva) — frequentemente asso-
ciadas com a interrupção do tratamento 
ou a sua redução, bem como com a an-
siedade —, não devem ser consideradas 
uma emergência, mas devem ser trata-
das com recurso à reinstituição ou inten-
sificação da terapêutica medicamentosa 
e com o tratamento da ansiedade. Foram 
levantadas recentemente suspeitas so-
bre o possível efeito prejudicial dos valo-
res máximos vs. valores predominantes 
da PA435. No entanto, isto requer mais 
informação e o excesso de tratamento 
deve ser evitado.

O tratamento das emergências hiperten-
sivas depende do tipo de LOA associado 
e varia desde nenhuma diminuição, ou re-
dução extremamente cautelosa, da PA no 
AVC agudo (veja a Seção 6.10), a redu-
ção da PA rápida e agressiva no edema 
pulmonar agudo ou na dissecção aórtica. 
Na maioria dos outros casos, sugere-se 
que os médicos induzam uma diminuição 
da PA rápida, mas parcial, visando uma 
redução da PA de <25% durante as pri-
meiras horas, e procedam com cautela 
depois. Os medicamentos a serem utili-
zados, inicialmente por via intravenosa 
e posteriormente por via oral, são os re-
comendados para a hipertensão maligna 
(ver Seção 6.15). Todas as sugestões 
nesta área, exceto as referentes ao AVC 
agudo, são baseadas na experiência, de-
vido à falta de quaisquer ensaios clínicos 
aleatorizados que comparem abaixamen-
to agressivo versus redução conservado-
ra da PA, e a decisão sobre como proce-
der deve ser individualizada.

6.17 Terapêutica perioperatória 
da hipertensão
A presença de hipertensão arterial é um 
dos motivos mais comuns para adiar ci-
rurgias necessárias, mas é discutível se 
tal faz sentido638.

Estratificar o risco CV global do candida-
to a cirurgia pode ser mais importante639. 
Debate-se frequentemente a questão 
se a terapêutica anti-hipertensiva deve 
ser mantida imediatamente antes da ci-
rurgia. A retirada súbita da clonidina ou 
dos beta-bloqueadores deve ser evitada 
por causa de potenciais retrocessos da 
PA ou da frequência cardíaca. Ambos 
os tipos de agentes podem manter-se 
durante a cirurgia e, quando os doen-
tes são incapazes de tomar medicações 
orais, os beta-bloqueadores podem ser 
administrados por via parentérica e a 
clonidina por via transdérmica. Os diu-
réticos devem ser evitados no dia da 
cirurgia devido a potenciais interações 
adversas com a depleção de fluidos 
condicionada pela cirurgia. Os inibido-
res da ECA e os ARA também podem 
ser potenciados pela depleção de flui-
dos dependente da cirurgia e tem sido 
sugerido que não devem ser tomados 
no dia da cirurgia e reiniciados após a 
repleção de fluidos ter sido assegurada. 
Quando ocorre a elevação da PA após 
a cirurgia, esta é frequentemente cau-
sada pela ansiedade e pela dor após 
o despertar, e desaparece após o tra-
tamento da ansiedade e da dor. Todas 
estas sugestões têm como base apenas 
a experiência (Classe IIb, Nível C).

6.18 Hipertensão renovascular

A estenose da artéria renal secundária 
à aterosclerose é relativamente frequen-
te, especialmente na população idosa, 
mas raramente evolui para hipertensão 
ou insuficiência renal640. Ainda está em 
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discussão se os doentes com hiperten-
são ou insuficiência renal beneficiam de 
intervenções: principalmente stenting 
percutâneo da artéria renal. Enquan-
to há informação convincente (apesar 
de não controlada) que favorece este 
procedimento em doentes mais jovens 
(principalmente do sexo feminino) com 
hipertensão não controlada por hiperpla-
sia fibromuscular (82–100% de sucesso, 
e reestenose em 10–11%)641 (Classe IIa, 
Nível B), a questão é altamente contro-
versa na hipertensão renovascular ate-
rosclerótica. Dois estudos retrospectivos 
relataram melhorias (embora não na 
mortalidade) em doentes com estenose 
da artéria renal bilateral complicada por 
episódios recorrentes de insuficiência 
cardíaca aguda642. Em todas as outras 
situações com estenose da artéria re-
nal, as incertezas continuam em relação 
ao benefício da angioplastia e implanta-
ção de stent, apesar de vários estudos 
controlados. Dois ECCA e 21 estudos 
de coorte publicados antes de 2007 não 
apresentam um padrão uniforme de be-
nefício. O mais recente estudo Angio-
plasty and STenting for Renal Artery Le-
sions (ASTRAL), incluindo 806 doentes 
aleatorizados entre angioplastia e im-
plante de stent, além da terapêutica mé-
dica versus a terapêutica médica por si 
só, não forneceram qualquer evidência 
de benefício clinicamente significativo 
na PA, função renal, ou eventos CV643. 
Embora não existam conclusões defini-
tivas do ASTRAL, por causa de algumas 
limitações no seu desenho (doentes com 
uma forte indicação para intervenção fo-
ram excluídos da seleção aleatorizada) 
e falta de poder estatístico, a interven-
ção não é, atualmente, recomendada na 
estenose da artéria renal aterosclerótica, 
se a função renal se mantiver estável 
ao longo dos últimos 6–12 meses e se 
a hipertensão puder ser controlada por 
um regime médico aceitável (Classe iII, 
Nível B). Regimes médicos adequados 

podem incluir bloqueadores do SRA, 
exceto na estenose bilateral da artéria 
renal ou estenose da artéria unilateral 
com evidência de importância funcional 
através de exames de ultrassonografia 
ou cintilografia.

6.19 Aldosteronismo primário

No aldosteronismo primário unilateral 
documentado, causado por adenoma 
produtor de aldosterona ou hiperplasia 
adrenal unilateral, o tratamento de es-
colha é a adrenalectomia laparoscópica 
unilateral, enquanto que o tratamento 
com antagonistas dos receptores mine-
ralocorticoides está indicado para do-
entes com doença adrenal bilateral (hi-
perplasia adrenal idiopática e adenoma 
bilateral). O aldosteronismo controlável 
com glucocorticoide é tratado com uma 
dose baixa de um glucocorticoide de lon-
ga ação, por exemplo, dexametasona.

O tratamento cirúrgico em doentes com 
aldosteronismo primário unilateral mostra 
uma melhoria na concentração do potás-
sio sérico, no pós-operatório, em quase 
100% dos doentes644, quando o diagnós-
tico de — e indicação para — adrenalec-
tomia são baseados numa amostragem 
venosa adrenal. A hipertensão é curada 
(definida como PA <140/90 mmHg, sem 
medicação anti-hipertensiva), em cerca 
de 50% (intervalo: 35–60%) dos doentes 
com aldosteronismo primário, após adre-
nalectomia unilateral. A cura é mais pro-
vável em doentes que não tenham mais 
do que um parente de primeiro grau com 
hipertensão, utilização pré-operatória de 
dois medicamentos anti-hipertensivos no 
máximo, idade mais jovem, menor dura-
ção da hipertensão e sem remodelagem 
vascular645,646.

Os antagonistas dos receptores minera-
locorticoides (espironolactona, eplere-
nona) estão indicados em doentes com 
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doença adrenal bilateral e em todos 
aqueles que, por diversas razões, não se 
submetem à cirurgia no aldosteronismo 
primário unilateral. A dose de início para 
a espironolactona deve ser 12,5–25 mg  
por dia, em dose única; a menor dose 
eficaz deve ser encontrada, titulando 
muito gradualmente, no sentido ascen-
dente, para uma dose de 100 mg por 
dia ou mais. A incidência de gineco-
mastia com  a espironolactona está re-
lacionada com a dose, enquanto que 
a incidência exata de distúrbios mens-
truais em mulheres na pré-menopausa 
com espironolactona, é desconhecida. 
Uma pequena dose de um diurético tia-
zídico, triamtereno ou amiloride, pode 
ser adicionada para evitar uma dose 
maior de espironolactona, que possa 
provocar efeitos colaterais. A eplereno-
na é um antagonista mais recente e tem 
efeito seletivo sobre os receptores mine-
ralocorticoides sem atividade agonista  
anti-androgênica e antiprogesterona, re-
duzindo assim a taxa de efeitos colate-
rais; tem 60% da potência antagonista 
da espironolactona. Devido à sua curta 
duração de ação, é necessária uma do-
sagem diária múltipla (com uma dose ini-
cial de 25 mg duas vezes por dia). Num 
estudo recente de 16 semanas, dupla-
mente cego, aleatorizado, comparando 
o efeito anti-hipertensivo da eplerenona 
(100–300 mg uma vez por dia) com a es-
pironolactona (75–225 mg uma vez por 
dia), a espironolactona foi significativa-
mente superior à eplerenona na redução 
da PA no aldosteronismo primário647.

7. Tratamento dos fatores 
de risco associados

7.1 Agentes para redução dos 
lipídeos
Os doentes com hipertensão, e espe-
cialmente aqueles com diabetes tipo 2 

ou síndrome metabólica, têm frequen-
temente dislipidemia aterogênica, ca-
racterizada por níveis elevados de tri-
glicérides e de colesterol LDL com um 
colesterol HDL baixo12,13,648. O benefício 
em adicionar uma estatina ao tratamen-
to anti-hipertensivo foi bem estabeleci-
do pelo estudo Cardiac Outcomes Trial-
-Lipid Lowering Arm Anglo-Scadinavian 
(ASCOTT-LLA)649, conforme resumido 
nas Guidelines de 2007 da ESH/ESC2. 
A falta de benefício estatisticamente 
significativo, no estudo ALLHAT, pode 
ser atribuída à redução insuficiente do 
colesterol total (11% no ALLHAT, em 
comparação com 20% no ASCOT)650.

Análises adicionais dos dados do AS-
COT mostraram que a adição de uma 
estatina a uma terapêutica anti-hiper-
tensiva de base com amlodipina pode 
reduzir a incidência dos eventos CV pri-
mários, ainda mais acentuada do que a 
adição de uma estatina à terapêutica de 
base com o atenolol651. O efeito benéfi-
co da administração de estatinas em do-
entes sem eventos CV prévios [visando 
um valor de colesterol LDL <3,0 mmol/L;  
(115 mg/dL)] foi reforçado pelos resul-
tados do estudo Justification for the 
Use of Statins in Primary Prevention: 
an Intervention Trial Evaluating Rosu-
vastatin (JUPITER)652, que demonstrou 
que a redução do colesterol LDL em 
50% nos doentes com valores basais 
<3,4 mmol/L (130 mg/dL) mas com ele-
vação da proteína C-reativa reduziu os 
eventos CV em 44%. Isto justifica o uso 
de estatinas em doentes hipertensos 
que têm um alto risco CV.

Conforme detalhado nas últimas Gui-
delines da ESC/EAS653, quando DCC 
manifesta está presente, existem evi-
dências claras de que as estatinas de-
vem ser administradas para alcançar os 
níveis de colesterol LDL <1,8 mmol/L 
(70 mg/dL)654. Os efeitos benéficos da 
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terapêutica com estatinas também têm 
sido demonstrados em doentes com AVC 
prévio, com os alvos do colesterol LDL 
definitivamente inferiores a 3,5 mmol/L 
(135 mg/dL)655. Se estes doentes tam-
bém beneficiam de um alvo <1,8 mmol/L 
(70 mg/dL) é um tópico aberto a futuras 
pesquisas. Este é o caso também dos do-
entes hipertensos com um risco CV baixo 
ou moderado, em que as evidências dos 
efeitos benéficos da administração de es-
tatinas não são claras656.

7.2 Terapêutica antiplaquetária

Na prevenção CV secundária, uma gran-
de meta-análise publicada em 2009 
mostrou que a administração de aspi-
rina levou a uma redução absoluta nos 
eventos CV, muito maior do que o exces-
so absoluto de hemorragias maiores657. 
Na prevenção primária, no entanto, a 
relação entre benefício e prejuízo é dife-
rente, porque a redução de eventos CV 
em valor absoluto é pequena e, apenas 
ligeiramente maior do que o excesso em 
valor absoluto das hemorragias maiores. 
Um equilíbrio mais favorável entre bene-
fícios e prejuízos,resultantes da adminis-
tração da aspirina, tem sido investigado 
em grupos especiais de doentes, no que 
se refere à prevenção primária. Até ago-
ra, os estudos sobre a diabetes não con-
seguiram estabelecer uma relação de 
benefício-prejuízo favorável, enquanto 
que um subestudo do estudo HOT, em 
que os doentes hipertensos foram clas-
sificados com base na TFGe na altura 
da aleatorização, mostrou que a admi-
nistração da aspirina esteve associada a 
uma tendência significativa de uma redu-
ção progressiva de eventos CV maiores 
e morte, quanto menores os valores de 
base da TFGe. Esta redução foi particu-
larmente acentuada em doentes hiper-
tensos com TFGe<45 mL/min/1,73 m2.  
Neste grupo de doentes, o risco de he-
morragia foi modesto em comparação 

com o benefício CV658. A terapêutica com 
aspirina só deve ser administrada quan-
do a PA estiver bem controlada.

Em conclusão, as recomendações pru-
dentes das Guidelines de 2007 da ESH/
ESC podem ser reconfirmadas2: a tera-
pêutica antiplaquetária, particularmente 
a aspirina em baixa dose, deve ser pres-
crita a doentes hipertensos controlados 
com eventos CVs prévios e considerada 
em doentes hipertensos com função re-
nal reduzida ou com um alto risco CV. 
A Aspirina não é recomendada em do-
entes hipertensos de risco baixo a mo-
derado em quem o benefício absoluto e 
o prejuízo são equivalentes. Devemos 
realçar que uma meta-análise recen-
te mostrou menor incidência de cancro 
e mortalidade no braço com a aspirina 
(mas não com a varfarina) nos estudos 
de prevenção primária659. Se confirma-
da, esta ação adicional da aspirina pode 
levar a reconsiderar uma forma mais li-
beral da sua utilização. A baixa dose da 
aspirina na prevenção da pré-eclâmpsia 
é discutida na Seção 6.5.3.

7.3 Tratamento da hiperglicemia

O tratamento da hiperglicemia para a 
prevenção de complicações CV em do-
entes com diabetes tem sido avaliado 
em vários estudos. Para os doentes 
com diabetes tipo 1, o estudo Diabetes 
Control andComplications (DCCT) mos-
trou de forma convincente que a tera-
pêutica insulínica intensiva era superior 
para a proteção vascular e para a re-
dução de eventos, em comparação com 
o tratamento padrão660,661. Na diabetes 
tipo 2, vários estudos de grande escala 
tiveram como objetivo investigar se um 
controle glicêmico mais apertado, com 
base em medicamentos por via oral e/ou  
insulina, é superior ao controle me-
nos apertado para a prevenção CV. No 
UKPDS, o controle glicêmico mais aper-
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Tratamento dos fatores de 
risco associados à hipertensão
Recomendações Classea Nívelb Ref.C

Recomenda-se utilizar 
terapêutica com estatinas em 
doente hipertensos com risco 
CV moderado a elevado, 
tendo como alvo um valor de 
colesterol LDL <3,0 mmol/L 
(115 mg/dL).

I A 649, 
652

Quando há evidência de 
DCC, é recomendada a 
administração de terapêutica 
com estatinas para atingir 
os níveis de colesterol LDL 
<1,8 mmol/L (70 mg/dL).

I A 654

A terapêutica antiplaquetária, 
em especial a aspirina em 
baixa dose, é recomendada 
em doentes hipertensos com 
eventos CV prévios.

I A 657

A aspirina também deve ser 
considerada em doentes 
hipertensos com função renal 
diminuída ou com alto risco 
CV, desde que a PA esteja 
bem controlada.

IIa B 658

A aspirina não é 
recomendada na prevenção 
CV em doentes hipertensos 
de risco baixo-moderado, nos 
quais benefício absoluto e 
prejuízo são equivalentes.

III A 657

Em doentes hipertensos com 
diabetes, recomenda-se um 
alvo da HbA1c <7,0% com o 
tratamento antidiabético.

I B 670

Em doentes idosos mais 
frágeis com duração mais 
prolongada da diabetes, mais 
comorbidades e de alto risco, 
o tratamento com um alvo da 
HbA1c <7,5-8,0% deve ser 
considerado.

IIa C -

CV: cardiovascular; DCC: doença 
cardíaca coronária; PA: pressão arterial; 
HbA1c: hemoglobina glicada. 
aClasse de recomendação; bNível de evidência; 
cReferência(s) que suportam os níveis de 
evidência.

tado conseguiu impedir complicações 
microvasculares, mas não macrovascu-
lares662, a não ser num subgrupo com 
obesidade tratado com metformina663. 
O alvo apropriado para um controle gli-
cêmico foi explorado recentemente nos 
estudos ADVANCE664, AC-CORD665 e Ve-
terans’ Affairs Diabetes Trial (VADT)666, 
que aleatorizaram um dos braços dos 
estudos para HbA1c com alvos muito 
baixos (<6,5 ou 6,0%). Nenhum destes 
estudos individualizados mostrou uma 
redução significativa do resultado com-
posto de eventos CVs combinados, mas 
uma série de meta-análises posteriores 
têm demonstrado que o controle glicê-
mico mais intensivo é suscetível de re-
duzir os eventos não fatais coronários 
e o infarto do miocárdio, bem como a 
nefropatia, mas não o AVC ou todas 
as causas de mortalidade CV667-669. No 
entanto, especialmente no ACCORD, 
o alvo mais baixo para a HbA1c foi as-
sociado a um excesso de episódios de 
hipoglicemia e a um aumento de todas 
as causas de mortalidade. Com base 
nesses dados, a American Diabetology 
Association and the European Associa-
tion for the Study of Diabetes (EASD)670 
tomou, numa decisão conjunta, uma 
atitude prudente semelhante, recomen-
dando que os médicos individualizem 
os alvos do tratamento e evitem o trata-
mento excessivo de doentes frágeis de 
alto risco, restringindo o controle mais 
rigoroso da hiperglicemia a doentes jo-
vens com diabetes de início recente, 
complicações vasculares menores e 
maior expectativa de vida (HbA1c alvo 
<7,0%), embora considerando a HbA1c 
com menor rigor de 7,5–8,0% ou até 
mais elevada, em doentes mais com-
plicados e frágeis, particularmente do-
entes idosos com problemas cognitivos 
e uma capacidade limitada de autocui-
dado670,671. As Guidelines da ESC/EASD 
para o tratamento da diabetes devem 
ser consultadas para mais detalhes672.

7.4 Sumário das 
recomendações sobre o 
tratamento dos fatores de risco 
associados à hipertensão
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8. Seguimento

8.1 Seguimento de doentes 
hipertensos
Após o início do tratamento anti-hiper-
tensivo, é importante observar o doente 
a intervalos de 2 a 4 semanas para ava-
liar os efeitos sobre a PA e para avaliar 
possíveis efeitos secundários. Alguns 
medicamentos farão efeito ao fim de dias 
ou semanas, mas a continuação de uma 
resposta retardada pode ocorrer durante 
os primeiros 2 meses. Assim que o alvo é 
atingido, consultas intervaladas de alguns 
meses são razoáveis, e foi obtida evidên-
cia de que não existe nenhuma diferença 
entre o controle da PA com avaliações a 
intervalos de 3 e 6 meses673. Dependen-
do da organização local dos recursos de 
saúde, muitas das consultas posteriores 
podem ser realizadas por profissionais de 
saúde não médicos como, por exemplo, 
enfermeiros674. Para os doentes estáveis, 
a MRPA e a comunicação eletrônica com 
o médico (SMS, e-mail, redes sociais ou 
telecomunicação automatizada das leitu-
ras da PA residencial) também pode for-
necer uma alternativa aceitável675-677. No 
entanto, é aconselhável avaliar os fatores 
de risco e as LOAs assintomáticas pelo 
menos a cada dois anos.

8.2 Seguimento de indivíduos 
com pressão arterial normal alta 
e hipertensão do avental branco

Indivíduos com PA normal alta ou hiper-
tensão do avental branco têm frequen-
temente fatores de risco adicionais, in-
cluindo LOAs assintomáticas, e têm mais 
hipóteses de desenvolver hipertensão de 
consultório ou sustentada, respectiva-
mente285,351,678-681 (ver Seção 3.1.3). Mes-
mo que não tratada, deve fazer-se agen-
damento para acompanhamento regular 
(pelo menos visitas anuais) para medir a 

PA no consultório e fora dele, bem como 
para verificar o perfil de risco CV. Visitas 
anuais regulares devem também servir o 
propósito de reforçar as recomendações 
de mudança de estilo de vida, que repre-
sentam o tratamento adequado em mui-
tos destes doentes.

8.3 Pressão arterial elevada 
em visitas de controle
Os doentes e os médicos têm uma ten-
dência para interpretar uma PA não con-
trolada numa dada visita como sendo 
devido a fatores ocasionais e, portanto, 
minimizam o seu significado clínico. Isso 
deve ser evitado e o achado de uma pres-
são arterial elevada deve sempre levar os 
médicos a procurar as causas, particu-
larmente as mais comuns, como a baixa 
adesão ao regime de tratamento prescri-
to, a persistência de um efeito de avental 
branco, ou o consumo ocasional ou mais 
regular de medicamentos ou substâncias 
que aumentem a PA ou se oponham ao 
efeito anti-hipertensivo do tratamento (por 
exemplo, álcool, medicamentos anti-infla-
matórios não esteroides). Isto pode exigir 
um questionário com tato, sem deixar de 
ser rigoroso, do doente (e seus/suas pa-
rentes), bem como medições repetidas 
da PA, para atenuar a resposta inicial de 
alerta aos procedimentos de medição da 
pressão arterial. Se o tratamento ineficaz 
for considerado como a razão para o con-
trole inadequado da PA, o regime de trata-
mento deve ser modificado sem demora, 
para evitar a inércia clínica — contribuição 
maior para o fraco controle da PA a nível 
mundial682,683. Deve ser tida em considera-
ção a evidência de que a variabilidade da 
PA visita a visita pode ser determinante no 
risco CV, independentemente dos níveis 
médios de pressão arterial obtidos duran-
te o tratamento a longo prazo e que, por-
tanto, a proteção CV pode ser maior em 
doentes com controle da pressão arterial 
consistente durante as visitas.
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8.4 Pesquisa contínua de lesões 
assintomáticas em órgãos
Vários estudos têm mostrado que a re-
gressão das LOAs assintomáticas, du-
rante o tratamento, reflete a redução 
induzida pela terapêutica da morbida-
de e dos eventos CV fatais, oferecen-
do assim informações valiosas sobre 
se os doentes estão mais ou menos 
eficazmente protegidos pelas estraté-
gias de tratamento adotadas. Isto tem 
sido demonstrado para a regressão in-
duzida pelo tratamento da HVE eletro-
cardiográfica (critérios de voltagem ou 
sobrecarga), a HVE ecocardiográfica e 
as medidas ecocardiográficas derivadas 
da HVE e do tamanho do átrio esquer-
do150,151,261,684-686. A menor incidência de 
eventos CV e a progressão mais lenta 
da doença renal também têm sido re-
petidamente associadas com a redução 
induzida pelo tratamento da excreção 
de proteínas urinárias em doentes dia-
béticos e não diabéticos227,262,535,536,687,688, 
mas, especialmente para a microalbumi-
núria, têm sido relatados resultados dis-
cordantes329,331. Este também foi o caso 
de uma subanálise recente do estudo 
ACCOMPLISH, em que a combinação 
de um inibidor da ECA e um antago-
nista do cálcio foi mais eficaz do que a 
combinação de um inibidor da ECA com 
um diurético em impedir a duplicação 
da creatinina sérica ou evolução para 
DRT, embora reduzindo a proteinúria de 
modo menos acentuado539. Uma análise 
recente do estudo ELSA, por outro lado, 
não conseguiu comprovar consistente-
mente um valor preditivo para a redu-
ção de eventos CV relacionado com a 
redução da EIM carotídea induzida pelo 
tratamento (possivelmente porque as al-
terações são mínimas e o seu impacto 
mascarado por grandes diferenças en-
tre os indivíduos)188. Esta conclusão é 
apoiada por meta-análises689-691, embora 
algumas delas tenham sido discutidas692. 

A evidência sobre o poder preditivo das 
alterações induzidas pelo tratamento 
em outras avaliações das LOAs (TFGe, 
VOP e ITB) é limitada ou inexistente. Em 
geral, parece razoável pesquisar, pelo 
menos, algumas LOAs assintomáticas, 
não só para a estratificação inicial de 
risco CV, mas também durante o segui-
mento. A análise de custo-efetividade de 
quais os sinais de LOA que devem ser 
melhor avaliados no acompanhamento 
de doentes hipertensos nunca foi feita.  
A avaliação das proteínas urinárias pode 
ser quantificada de forma fiável, numa 
amostra de urina da manhã e tem um 
baixo custo, grande disponibilidade e ca-
pacidade de mostrar um efeito induzido 
pelo tratamento ao fim de alguns meses. 
Além disso, o baixo custo e ampla dispo-
nibilidade sugerem a repetição regular do 
eletrocardiograma, embora a detecção 
da mudança da HVE a ele devidas seja 
menos sensível. As mudanças induzidas 
pelo tratamento também são lentas nas 
medições ecocardiográficas da MVE, 
o que tem igualmente a desvantagem 
de menor disponibilidade, maior custo, 
tempo extra utilizado e necessidade de 
conhecimento adequado para uma ava-
liação precisa. A informação disponível 
sobre a avaliação das LOAs durante o 
tratamento anti-hipertensivo encontra-se  
resumida na Figura 5. Além disso, o se-
guimento deve incluir medições do per-
fil lipídico, glicemia, creatinina sérica e 
potássio sérico e, independentemen-
te da sua maior ou menor capacidade 
para detectar com precisão e rapidez a 
regressão com o tratamento, todas as 
avaliações das LOAs podem fornecer in-
formações úteis sobre a progressão das 
anomalias dependentes da hipertensão, 
bem como no que se refere ao apare-
cimento de condições que necessitam 
de intervenções terapêuticas adicionais, 
tais como arritmias cardíacas, isquemia 
do miocárdio, placas estenóticas e insu-
ficiência cardíaca.
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8.5 Podem os medicamentos 
anti-hipertensivos ser reduzidos 
ou interrompidos?

Em alguns doentes, nos quais o tratamen-
to é acompanhado por um controle eficaz 
da PA por um período prolongado, pode 
ser possível reduzir o número e a dosa-
gem dos medicamentos. Este pode ser o 
caso, se o controle da PA for acompanha-
do por mudanças saudáveis do estilo de 
vida, tais como perda de peso, hábitos 
de exercício e uma dieta de baixo teor de 
gorduras e baixo teor de sal, o que corrige 
as influências pressoras ambientais. A re-
dução da medicação deverá ser feita de 
forma gradual e o doente deve ser ava-
liado frequentemente, devido ao risco de 
reaparecimento da hipertensão.

9. Melhoria no controle 
da pressãoarterial na 
hipertensão
Apesar da evidência de que a hipertensão 
é um importante fator de risco cardiovas-
cular e que as estratégias anti-hiperten-
sivas reduzem substancialmente o risco, 
estudos realizados fora da Europa e em 
vários países europeus16,683 mostram con-
sistentemente que (i) uma parte notável 
dos hipertensos desconhecem esta con-
dição ou, se sabem, não se submetem a 
tratamento693,694, (ii) os níveis de pressão 
arterial alvo são raramente alcançados, in-
dependentemente do tratamento prescri-
to, quer os doentes sejam acompanhados 
por especialistas ou clínicos gerais695,696, 
(iii) a incapacidade de alcançar o controle 

Marcador de lesão de 
órgãos

Sensibilidade das 
mudanças Tempo até mudar Valor prognóstico das 

mudanças

HVE/ECG Baixo Moderado (>6 meses) Sim

HVE/eco Moderado Moderado (>6 meses) Sim

HVE/ressonância 
magnética cardíaca Alto Moderado (>6 meses) Sem dados

TFGe Moderado Muito lento (anos) Sem dados

Excreção urinária das 
proteínas Alto Rápido (semanas-meses) Moderado

Espessura da parede da 
carótida Muito baixo Lento (>12 meses) Não

Velocidade da onda de 
pulso Alto Rápido (semanas-meses) Dados limitados

Índice tornozelo-braço Baixo Sem dados Sem dados

Figura 5. 
Sensibilidade para detectar alterações induzidas pelo tratamento, tempo até mudar e valor 
prognóstico da mudança por meio de marcadores das lesões de órgãos-alvo assintomáticas

HVE: hipertrofiar ventricular esquerda; ECG: eletrocardiograma; eco: ecocardiograma; TFGe: taxa 
estimada de filtração glomerular.
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da PA está associada à persistência de 
um elevado risco CV697,698 e (iv) a taxa de 
conhecimento da hipertensão e o contro-
le da PA está a melhorar lentamente ou 
mesmo nada — e este é o caso também 
na prevenção secundária699,700. Porque, 
em estudos clínicos, o tratamento anti-hi-
pertensivo pode conseguir o controle da 
PA na maioria dos doentes701, esses da-
dos refletem a grande diferença que exis-
te entre o potencial de tratamento anti-hi-
pertensivo e a prática na vida real. Como 
consequência, a PA elevada, continua a 
ser uma das principais causas de morte 
e morbidade CV na Europa, tal como no 
resto do mundo702. Assim, existe uma for-
te necessidade de detectar e tratar mais 
doentes hipertensos, bem como melhorar 
a eficácia do tratamento utilizado.

No geral, foram identificadas três cau-
sas principais da baixa taxa de controle 
da pressão arterial na vida real: (i) inércia 
do médico703, (ii) baixa adesão do doen-
te ao tratamento704,705 e (iii) deficiências 
dos sistemas de saúde no que se refe-
re à abordagem das doenças crônicas. 
No entanto, o início tardio do tratamento 
quando as LOAs são irreversíveis ou di-
ficilmente reversíveis também é prova-
velmente um fator importante272. A inércia 
do médico (ou seja, a falta de ação tera-
pêutica quando a PA do doente não está 
controlada) é gerada por vários fatores: 
dúvidas sobre o risco representado pela 
PA elevada (especialmente em idosos), o 
medo de uma redução na perfusão de ór-
gãos vitais quando a PA é reduzida (o fe-
nômeno da curva J) e a preocupação com 
os efeitos secundários. Vários médicos 
mantêm também uma atitude cética em 
relação às recomendações por causa da 
sua multiplicidade e origem em diferentes 
fontes (sociedades científicas nacionais e 
internacionais, agências governamentais, 
hospitais locais etc.), que apresentam as 
suas guidelines, por vezes, de forma in-
consistente. As recomendações também 

são muitas vezes percebidas como pouco 
realistas, quando aplicadas ao ambiente 
onde os médicos operam706.

A baixa adesão ao tratamento é uma cau-
sa ainda mais importante do mau controle 
da pressão arterial, pois envolve um gran-
de número de doentes, e a sua relação 
com a persistência de valores elevados 
da pressão arterial e o alto risco CV foi 
completamente documentada704-710. A não 
adesão foi classificada em “descontinua-
dores” (doentes que abandonam o trata-
mento) e “maus utilizadores” — ou seja, 
aqueles que fazem o tratamento de forma 
irregular por causa de atrasos na admi-
nistração do(s) fármaco(s) ou que têm 
pequenas interrupções no que se refere à 
estratégia terapêutica prescrita. Os des-
continuadores representam um proble-
ma maior porque o seu comportamento 
é normalmente intencional e, uma vez 
interrompido o tratamento, torna-se mais 
difícil retomá-lo. Os maus utilizadores, no 
entanto, estão em maior risco de se tor-
narem descontinuadores e, assim, a sua 
identificação é importante.

A baixa adesão é extremamente comum 
no que se refere às modificações do es-
tilo de vida, mas estende-se de modo im-
portante à prescrição de medicamentos, 
para a qual se desenvolve muito rapida-
mente: após 6 meses, mais de um terço 
e, após 1 ano, cerca de metade dos doen-
tes, pode parar o tratamento inicial; além 
disso, no seu dia-a-dia, 10% dos doentes 
esquece-se de tomar os seus medica-
mentos704,705. Para a hipertensão (e outras 
doenças crônicas), investigar a adesão 
ao tratamento está agora facilitada pela 
existência de meios eletrônicos de medir 
a adesão e pela disponibilidade de bases 
de dados administrativas que fornecem 
informações para toda a população709,711.

Várias abordagens têm sido propostas para 
reduzir a inércia médica, o desconhecimen-
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to da hipertensão e a não adesão ao trata-
mento. Programas de treino médico redu-
zem notavelmente a inércia, embora talvez 
com menos benefícios do que os espera-
dos712-714, e há um consenso de que, ter ma-
terial informativo e simples, disponível na 
imprensa, consultório médico, farmácias, 
escolas e outros lugares públicos pode ter 
um efeito favorável sobre a informação e 
motivação das pessoas interessadas715. 
A ênfase deve ser colocada sobre a impor-
tância de medir e comunicar os valores da 
PA, mesmo em consultas não relacionados 
com a hipertensão ou problemas de na-
tureza CV, a fim de agrupar informações 
sobre o estado da PA ao longo dos anos. 
A adesão ao tratamento também pode ser 
melhorada através da simplificação do tra-
tamento716e utilização da automedição da 
PA residencial66; pode ser obtido um efeito 
favorável adicional através do uso da tele-
metria para transmissão dos valores regis-
trados em casa98,99.

Os profissionais de saúde devem facilitar a 
implementação de recomendações como 
um meio de educar os médicos sobre os 
dados científicos recentes, em vez de as 
verem como um instrumento para conter 
custos. Devem igualmente promover uma 
abordagem multidisciplinar para a preven-
ção CV, o que pode significar que os mé-
dicos recebam a mesma mensagem de 
motivação com diferentes perspectivas.

A tentativa mais séria de um sistema de 
saúde para melhorar os contextos do 
diagnóstico e do tratamento da hiperten-
são arterial tem sido feita no Reino Unido, 
com base no princípio de pagamento por 
desempenho, ou seja, dar incentivos aos 
médicos para recompensar o diagnóstico 
e os cuidados apropriados em relação às 
doenças crônicas, incluindo a hiperten-
são. O impacto sobre a qualidade e os 
resultados dos cuidados para a hiperten-
são é incerto. Um relatório inicial mostrou 
que a implementação foi associada ao 

aumento da taxa de monitorização e con-
trole da pressão arterial entre os médicos 
de clínica geral717, enquanto relatórios 
posteriores mostraram que a tendência 
não se manteve. Além disso, não se ob-
servaram alterações estatisticamente sig-
nificativas na incidência cumulativa dos 
principais efeitos adversos relacionados 
com hipertensão ou a mortalidade, após 
a implementação da remuneração por de-
sempenho, nos subgrupos de doentes já 
tratados e recém-tratados718,719.

Uma lista das intervenções associadas 
com melhor adesão do doente ao trata-
mento é mostrada na Tabela 17.

Tabela 17. 
Métodos para melhorar a adesão às recomendações 
dos médicos

Nível do doente
Informações combinadas com estratégias 
motivacionais (ver Seção 5.1.6 sobre cessação do 
tabagismo).
Sessões de grupo
Automonitorização da pressão arterial.
Autogestão de sistemas simples de orientação 
para os doentes
Intervenções complexas*

Nível de tratamento com fármacos
Simplificação do regime dos medicamentos
Embalagem lembrete.

Nível do sistema de saúde
Intensificação de cuidados (monitorização, 
acompanhamento telefônico, lembretes, visitas 
domiciliares, telemonitorização da pressão arterial 
residencial, assistência social, conselhos e 
embalagens com a ajuda do computador).
Intervenções envolvendo diretamente os 
farmacêuticos.
Estratégias de reembolso para melhorar o 
envolvimento dos clínicos gerais na avaliação e 
tratamento da hipertensão.

*Quase todas as intervenções que foram eficazes 
para cuidados de longa duração foram complexas, 
incluindo combinações dos cuidados de saúde 
mais convenientes, informações, lembretes, 
automonitorização, reforço, aconselhamento, terapia 
familiar, terapia psicológica, intervenção nas crises, 
manual de acompanhamento por telefone, cuidados 
de suporte, programas baseados em intervenções nas 
farmácias e locais de trabalho.
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10. Tratamento da Doença 
Hipertensiva
Embora haja uma forte evidência de que 
o tratamento anti-hipertensivo tem um 
efeito protetor (ver Seção 4.1), é menos 
clara a evidência, em relação à organi-
zação e transposição para a comunida-
de dos cuidados a ter com os doentes 
hipertensos720. No entanto, parece haver 
pouca dúvida de que, para o tratamen-
to eficaz da doença, é necessária uma 
abordagem multidisciplinar. Isto significa 
o envolvimento de uma variedade de pro-
fissionais de saúde720-722: o clínico geral, 
que deveria cuidar da maioria dos doen-
tes hipertensos; médicos especialistas de 
diversas áreas, dependendo da natureza 
da hipertensão e da dificuldade represen-
tada pelo seu tratamento; enfermeiros 
treinados especificamente para acompa-
nhar de perto o doente durante o seu tra-
tamento para toda a vida; e farmacêuticos 
que ajudam no que se refere às prescri-
ções dos médicos e muitas vezes têm de 
lidar diretamente com os problemas dos 
doentes e responder às suas perguntas. 
Num cenário ideal, todos os profissionais 
de saúde deveriam cooperar numa inter-
venção bem sucedida, para toda a vida, 
no combate à hipertensão. Numa revisão 
dos resultados de 13 estudos, a utilização 
de programas de tratamento da doença, 
resultou numa redução significativamente 
maior da PAS e da PAD, em comparação 
com os controles. O resultado foi equiva-
lente a um efeito adicional, de cerca de 5 
mmHg e >4 mmHg sobre a PAS e PAD, 
respectivamente723.

10.1 Abordagem da equipe no 
tratamento da doença
Existem grandes variações na organiza-
ção dos sistemas de saúde em toda a 
Europa, mas, na maioria dos países, a 
hipertensão arterial é geralmente diag-
nosticada e tratada nos cuidados primá-

rios (ou seja, por médicos de clínica ge-
ral). Em alguns países, os especialistas 
com prática na avaliação destes doen-
tes executam os exames mais comple-
xos (ultrassons etc.) e tratam dos casos 
mais difíceis, enquanto em outros paí-
ses só os especialistas hospitalares e 
as unidades de hipertensão estão dis-
poníveis para referência. Em alguns 
países, existem enfermeiros treinados 
para ajudarem os médicos na prescri-
ção, consulta, encaminhamento e até 
mesmo internação hospitalar de indiví-
duos com PA elevada. Na maioria dos 
países, no entanto, os enfermeiros têm 
pouca ou nenhuma partilha de funções 
com os médicos.

Estão disponíveis vários estudos para 
mostrar que os cuidados em equipe po-
dem reduzir a PA em vários mmHg mais 
do que o tratamento padrão724, com 
uma redução maior da PAS de cerca de 
10 mmHg (valor médio) e uma taxa de 
controle da PA aproximadamente 22% 
maior, numa meta-análise de 37 com-
parações entre os grupos baseados em 
cuidados de equipe e grupos de trata-
mento padrão725. Em comparação com o 
tratamento padrão, os cuidados em equi-
pe têm sido eficazes se envolverem en-
fermeiros e/ou farmacêuticos, quer den-
tro de uma clínica ou na comunidade724.  
O efeito benéfico do envolvimento dos 
farmacêuticos e enfermeiros no trata-
mento da hipertensão foi obtido quando 
a tarefa envolveu a educação do doente, 
aconselhamento comportamental e mé-
dico, avaliação da adesão ao tratamen-
to, e, para os farmacêuticos, a interação 
com os médicos na área da terapêutica, 
baseada nas recomendações724,726,727. 
Numa revisão de 33 ensaios clínicos 
aleatorizados publicados entre 2005 e 
2009, os alvos da PA foram mais fre-
quentemente atingidos quando as inte-
rações incluíam um algoritmo de trata-
mento administrado passo a passo por 
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enfermeiros, bem como o envolvimento 
do enfermeiro no acompanhamento do 
doente por telefone726,728,729. Claramen-
te, as estratégias em equipe, oferecem 
um método potencial importante para a 
melhoria do tratamento anti-hipertensi-
vo, em comparação com as estratégias 
que envolvem somente os médicos. 
Médicos, enfermeiros e farmacêuticos 
devem estar todos representados e os 
clínicos gerais devem interagir, quando 
necessário, com especialistas de diver-
sas áreas, tais como internistas, cardio-
logistas, nefrologistas, endocrinologis-
tas e nutricionistas. A contribuição dos 
enfermeiros pode ser particularmente 
importante para a implementação de 
mudanças de estilo de vida, para as 
quais a adesão a longo prazo é, notoria-
mente, extremamente baixa. Detalhes 
sobre como o trabalho em equipe para o 
controle da hipertensão, pode ser orga-
nizado, estão disponíveis numa recente 
publicação dos Centros de Excelência 
da ESH730.

10.2 Modo de prestação de 
cuidados
Os cuidados são normalmente presta-
dos numa base de interação frente a 
frente, durante uma consulta no consul-
tório no contexto dos cuidados primá-
rios, no consultório de um especialista, 
ou no hospital. Outros métodos para a 
prestação de cuidados estão, no entan-
to, disponíveis, tais como entrevistas te-
lefônicas e telemedicina avançada (in-
cluindo videoconferências). Os contatos 
telefônicos são eficazes na mudança 
de comportamento do doente, com a 
vantagem potencial adicional que, em 
comparação com o contato frente a 
frente726 (i) um maior número de doen-
tes pode ser envolvido, (ii) pouco ou ne-
nhum tempo ou horas de trabalho são 
perdidos e (iii) os contatos podem ser 
mais frequentes, com uma possibilida-

de maior de abordar as preocupações 
dos doentes em tempo útil, adaptando o 
tratamento à medida e, finalmente, me-
lhorando a adesão. No entanto, é impor-
tante frisar que estes novos modelos de 
prestação de cuidados não represen-
tam uma alternativa às visitas no con-
sultório, mas oferecem um complemen-
to potencialmente útil para a estratégia 
de estabelecer uma boa relação, entre o 
doente e os profissionais de saúde.

10.3 O papel das tecnologias 
de informação e comunicação
Estudos que utilizam tecnologias de co-
municação têm mostrado que existem 
muitas novas maneiras pelas quais as 
equipes de saúde podem comunicar 
com os doentes, com a vantagem teóri-
ca de adaptação atempada e eficaz aos 
planos de saúde. A telemonitorização 
da PA residencial representa um exem-
plo apropriado: vários estudos têm de-
monstrado que a transmissão eletrônica 
da PA, obtida por automedição, pode 
levar a uma melhor adesão ao regime 
de tratamento e a um controle da PA 
mais eficaz677,728,731,732. Outros exemplos 
incluem a utilização de telefones inte-
ligentes, celulares, Bluetooth, mensa-
gens de texto, registros de saúde ele-
trônicos pessoais e portais dos doentes, 
todos destinados a favorecer a auto-
monitorização da eficácia do tratamen-
to, a adesão à prescrição e a fornecer 
feedback aos profissionais de saúde. 
Deve-se notar, contudo, que nenhum 
dispositivo tem a eficácia comprovada 
num ECCA; assim a vantagem sobre as 
visitas médicas clássicas continua por 
estabelecer723,724,731-734.

O impacto das tecnologias em geral e 
de sistemas de apoio à decisão infor-
matizada, em particular, sobre a gestão 
de risco do doente e a segurança da 
informação e comunicação é analisado 
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em detalhe no relatório do e-Health for 
Safety publicado pela Comissão Euro-
peia em 2007 (review.epractice-en/en/li-
brary/302671). O relatório sustenta que 
esses sistemas podem (i) evitar erros 
médicos e eventos adversos, (ii) iniciar 
respostas rápidas a um evento, permitir 
o seu rastreio e fornecer feedback para 
aprendizagem, (iii) fornecer informa-
ções que podem facilitar as decisões de 
diagnóstico e terapêutica, e (iv) o envol-
vimento a favor do doente no processo 
de tomada de decisão, com vantagem 
para a cooperação e adesão735.

Conectar os registros de saúde do do-
ente com uma variedade de registros de 
saúde eletrônicos (de diferentes forne-
cedores, farmácias, laboratórios, hospi-
tais ou seguradoras) pode favorecer o 
desenvolvimento de ferramentas à me-
dida do doente individualizado, aumen-
tando o seu envolvimento nos cuidados 
e prevenção das doenças e melhorando 
a ocorrência de eventos e a satisfação 
do doente. Outros desenvolvimentos 
consistem na incorporação de tecnolo-
gia computadorizada que pode ajudar 
no processo de tomada de decisão no 
tratamento da PA elevada.

11. Lacunas das evidências 
e necessidade de estudos 
futuros
Com base na revisão das evidências dis-
poníveis para as recomendações de 2013 
sobre a hipertensão, é evidente que vá-
rias questões relacionadas com a tera-
pêutica se encontram ainda em aberto 
e se beneficiariam de uma investigação 
mais aprofundada:

1.  Será que o tratamento medicamen-
toso anti-hipertensivo deve ser dado 
a todos os doentes com hipertensão 

de grau 1, quando o risco CV é baixo 
a moderado?

2.  Devem ser prescritos tratamentos 
com medicamentos anti-hipertensi-
vos a doentes idosos com PAS entre 
140 e 160  mmHg?

3.  Deve o tratamento medicamento-
so ser administrado em indivíduos 
com hipertensão do avental bran-
co? Pode haver diferenciação, neste 
contexto, dos doentes que necessi-
tam ou não de tratamento?

4.  Será que o tratamento medicamento-
so anti-hipertensivo deve ser iniciado 
na faixa da PA normal alta e, em caso 
afirmativo, em quais doentes?

5.  Quais são os valores ideais da PA de 
consultório (ou seja, os mais protetores 
e seguros) para os doentes alcança-
rem com o tratamento, em diferentes 
condições demográficas e clínicas?

6.  Será que as estratégias de tratamen-
to baseadas no controle da PA fora 
do consultório fornecem uma vanta-
gem (redução da morbidade e morta-
lidade clínica, menos medicamentos, 
menos efeitos colaterais) sobre es-
tratégias baseadas no controle con-
vencional da PA (consultório)?

7.  Quais são os valores ótimos da PA 
(residencial e ambulatorial) a serem al-
cançados com o tratamento e será que 
os alvos devem ser maiores ou meno-
res em hipertensos de alto risco?

8.  Será que a PA central adiciona algo à 
previsão de eventos CV em doentes 
hipertensos não tratados e tratados?

9.  Será que os procedimentos invasi-
vos para o tratamento da hiperten-
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são resistente se comparam favora-
velmente com o melhor tratamento 
medicamentoso e oferecem contro-
le da pressão arterial a longo prazo 
e redução da morbidade e de even-
tos fatais?

10.  Será que as mudanças induzidas pelo 
tratamento em doentes com LOAs 
assintomáticas preveem os eventos? 
Que medidas — ou combinações de 
medidas — são mais valiosas?

11.  Será que as medidas de estilo de 
vida, conhecidas por reduzir a pres-
são arterial, são capazes de reduzir a 
morbidade e mortalidade em doentes 
hipertensos?

12.  Será que uma redução da variabilida-
de da PA de 24 h, induzida pelo trata-
mento, adiciona algo à proteção CV 
pelo tratamento anti-hipertensivo?

13.  Será que a redução da PA diminui 
substancialmente o risco CV na hi-
pertensão resistente?

Enquanto que os ECCA permanecem o 
“padrão a seguir” para resolver questões 
terapêuticas, é igualmente claro que não 
será razoável esperar que todas estas 
questões possam ser realisticamen-
te respondidas pelos ECCA num futuro 
previsível. A análise de algumas dessas 
questões, tais como a redução de even-
tos CV mórbidos e fatais pelo tratamen-
to de hipertensos grau 1 de baixo risco 
para DCV, ou a redução de eventos CV 

relacionada com as medidas de estilo 
de vida, exigiria a execução de estudos 
envolvendo muitos milhares de indiví-
duos, num prazo muito longo, podendo 
também levantar problemas éticos. Ou-
tras questões, como o benefício do trata-
mento medicamentoso para hipertensos 
do avental branco ou o poder preditivo 
adicional da PA central versus PA peri-
férica, podem exigir grandes esforços 
experimentais para pequenos benefícios 
prospectivos. Parece razoável, pelo me-
nos para os próximos anos, concentrar-
mo-nos em questões importantes dos 
ECCA — assim consideradas como mais 
facilmente acessíveis —, tais como as 
metas da PA ideais a serem alcançadas 
pelo tratamento, os valores da PA que 
impliquem tratamento e que devam ser 
alcançados em indivíduos idosos hiper-
tensos, a redução clínica da morbidade 
e dos eventos fatais com novas aborda-
gens para o tratamento da hipertensão 
resistente e os possíveis benefícios do 
tratamento de indivíduos de alto risco 
com PA normal alta. Outras questões 
importantes, como, por exemplo, o valor 
preditivo da PA fora do consultório e o 
que se relaciona com as LOAs, podem 
ser abordadas de forma mais realista, 
adicionando essas medições ao dese-
nho de alguns dos ECCA previstos num 
futuro próximo.
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Anexo 2
Continuação

Termo de responsabilidade

O conteúdo das Guidelines da Sociedade Europeia de Hipertensão (ESH) e da 
Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC) foi publicado apenas para uso pessoal e 
educacional. Não é autorizado o seu uso comercial. Nenhuma parte das Guidelines 
da ESC pode ser traduzida ou reproduzida em qualquer forma sem permissão por 
escrito da ESH ou ESC. A permissão pode ser obtida mediante a apresentação de 
um pedido por escrito para a ESH ou ESC.

As Guidelines da ESH/ESC representam as opiniões da ESH e da ESC e foram 
elaboradas após uma consideração cuidadosa das evidências disponíveis na época 
em que foram escritas. Os profissionais de saúde são encorajados a levá-las em 
consideração no exercício do seu julgamento clínico. As Guidelines não devem, no 
entanto, substituir a responsabilidade individual dos profissionais de saúde para 
tomar decisões apropriadas às circunstâncias de cada doente, nas consultas com 
o paciente e, quando apropriado e necessário, com o tutor ou cuidador do mesmo. 
Também é da responsabilidade do profissional de saúde verificar as regras e 
regulamentos aplicáveis a medicamentos e dispositivos no momento da prescrição.
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