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Em doentes hipertensos no estadio 1 [PAS 140-159 e/ou PAD 90-99 mmHg] que não apresentam evidência
de alterações ou riscos CV, se for equacionada a terapêutica farmacológica, deve-se optar pela
monoterapia antihipertensora.
Se a opção for por um diurético, deve ser dada preferência à indapamida ou à clortalidona.
Em doentes hipertensos no estadio 2 [PAS 160–179 e/ou PAS 100–109 mmHg] ou em alguns doentes no
estadio 1 que apresentem um risco elevado do doença CV, a terapêutica antihipertensora deve ser
iniciada com 2 antihipertensores.
Nos doentes hipertensos em que está recomendada a administração de um iECA ou de um ARA II, a opção
deverá ser pelo iECA atendendo à maior evidência na prevenção da mortalidade, do AVC e da doença
coronária.
Nos doentes que não toleram os iECAs (por exemplo, por tosse), a alternativa terapêutica poderá ser um
ARA II.
Não existe evidência sobre qual a melhor opção entre a associação de um iECA ou de um ARA II com um
diurético ou um ACC. A opção entre diurético e ACC deve tomar em consideração a condição do doente, o
perfil de segurança e o custo destes fármacos.

O objectivo da terapêutica antihipertensora é minimizar os riscos associados com o aumento da pressão arterial sem
afectar adversamente a qualidade de vida.
Um estilo de vida adequado é fundamental na prevenção da hipertensão arterial (HTA), assim como no seu
tratamento. Em doentes com elevado risco, a adopção desse estilo de vida não deve adiar o início do tratamento
farmacológico
Para além de poderem permitir a redução do número e das doses dos medicamentos antihipertensores, as
alterações adequadas do estilo de vida contribuem para o controlo de outros factores de risco cardiovasculares (CV).
Em geral, as alterações do estilo de vida devem ser consideradas como um complemento ao tratamento
farmacológico e não como uma alternativa.
As alterações do estilo de vida recomendadas que têm evidenciado ser capazes de reduzir a pressão arterial são: 1) a
restrição de sal (5-6 g/dia), 2) a moderação do consumo de álcool, 3) o maior consumo de vegetais e de frutas, 4) a
redução e a manutenção do peso (IMC 25 kg/m2), 5) a prática regular do exercício físico, e 6) a cessação tabágica.
A selecção dos medicamentos antihipertensores deve ter em conta a idade, a etnia / raça e outros condicionalismos
clínicos do doente, nomeadamente, a presença de diabetes mellitus, doença renal crónica, doença coronária,
insuficiência cardíaca ou acidente vascular cerebral.
Abordaremos essencialmente a terapêutica farmacológica da HTA nos doentes em que esta condição é única ou
predominante. Neste âmbito, seleccionamos 4 questões da prática clínica.
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QUESTÃO CLÍNICA:
1.

A TERAPÊUTICA ANTIHIPERTENSORA DEVE SER INICIADA COM 1 OU 2 ANTIHIPERTENSORES?

Quanto maior for o número de medicamentos antihipertensores com diferente mecanismo de acção administrado
maior será a percentagem de respondedores com controlo da HTA. 1 A questão, por conseguinte, não é saber se
combinação de 2 ou mais medicamentos são eficazes, mas determinar qual deve ser a abordagem inicial da HTA:
monoterapia ou terapêutica combinada com 2 ou mais medicamentos?
A vantagem óbvia de se iniciar o tratamento em monoterapia é a de podermos atribuir a eficácia e os efeitos
adversos ao fármaco administrado. A desvantagem de iniciar a terapêutica com uma combinação de
antihipertensores é a de um deles poder ser ineficaz e, por conseguinte, desnecessário, e ainda a dificuldade em
imputar um efeito adverso que possa ocorrer a determinado fármaco.
Deste modo, as guidelines consideram que a terapêutica inicial da HTA deve ter em conta o estadio e a condição e o
risco CV:
•
Nos doentes com estadio 1 da hipertensão arterial (HTA) [PAS 140-159 e/ou PAD 90-99 mmHg] e que não
apresentam evidência de alterações ou riscos CV podem ser tentadas alterações do estilo de vida durante 6 a 12
meses na esperança que possam ser suficientemente efectivas, tornando desnecessário a administração de
medicamentos.2 Contudo, pode ser prudente iniciar o tratamento com medicamentos logo que se torne evidente
que a PA não responde às alterações do estilo de vida ou quando outros factores de risco surgirem. Além disso,
quando ocorrem dificuldades logísticas que impedem os doentes de realizar consultas regulares, pode ser mais
prático iniciar precocemente a terapêutica com fármacos.
•
Nos doentes com estadio 1 com reduzido a moderado risco cardiovascular (CV), as guidelines da Sociedade
Europeia de Hipertensão e da Sociedade Europeia de Cardiologia recomendam a monoterapia.3
No estudo ALLHAT, em que foram incluídos hipertensos no estadio 1 e 2, 26% dos doentes alcançaram o valor da PA
pretendido com um único medicamento.4 No ensaio clínico Hypertension Optimal Treatment (HOT),5 33% dos
doentes submetidos a monoterapia atingiram o valor alvo da PA, 45% requereram dois antihipertensores, e 22%
necessitaram de três ou mais fármacos. Estes exemplos atestam que um quarto a um terço dos hipertensos pode ser
controlado em monoterapia. A informação destes estudos em grandes populações deve ser adaptada ao doente que
estamos a tratar.
•
De acordo com as guidelines europeias anteriormente referidas, são aconselhadas como primeira linha
qualquer das seguintes 5 classes fármaco-terapêuticas: 1) diuréticos tiazídicos, 2) bloqueadores adrenérgicos β, 3)
inibidores da ECA (iECA), 4) antagonistas dos receptores da angiotensina II (ARA II), ou 5) antagonistas dos canais de
cálcio (ACC). Todos estes fármacos provaram reduzir os eventos CV em doentes hipertensos.
No entanto, algumas guidelines e scientific statements têm relegado os bloqueadores ß da primeira linha das opções
na hipertensão não complicada devido à evidência de não serem tão efectivos como as tiazidas, os iECA, os ARA II ou
os ACC.6,7,8,9,10
Dos diuréticos tiazídicos, a hidroclorotiazida isoladamente não está comercializada em Portugal. Embora esta classe
fármaco-terapêutica tenha demonstrado benefícios clínicos, como a redução de AVC e de eventos CV major, a
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indapamida11 e a clortalidona4 têm evidenciado resultados clínicos mais sólidos que a hidroclorotiazida. A maior
semi-vida da indapamida (14 h) e da clortalidona (47 horas) relativamente à hidroclorotiazida (2,5 h) pode explicar
estes resultados. Além disso, a clortalidona é 1,5 a 2 vezes mais potente que a hidroclorotiazida, reduz mais a
pressão arterial sistólica particularmente durante o período nocturno, e tem efeitos pleiotrópicos nãohemodinâmicos, nomeadamente a redução da permeabilidade vascular e da agregação plaquetar e o aumento da
angiogénese.12,13 Estes efeitos podem ser vasoprotectores e independentes da redução da pressão arterial. Todavia,
não existem estudos comparativos entre estes 2 diuréticos que avaliem a redução da morbilidade CV.
Em consonância as guidelines europeias e norte-americanas não diferenciam entre a clortalidona e a
hidroclorotiazida na utilização de um diurético tiazídico, mas o NICE dá preferência à clortalidona (12,5–25,0 mg por
dia) ou à indapamida (1,5 mg libertação modificada ou 2,5 mg por dia).14
•
Em doentes no estadio 2 da hipertensão [PAS 160–179 e/ou PAS 100–109 mmHg] ou em alguns doentes no
estadio 1 que apresentem um risco elevado do doença CV é recomendada a administração de 2 antihipertensores. 3

A terapêutica antihipertensora deve ser iniciada com 1 ou 2 antihipertensores?
RECOMENDAÇÕES
R.1.1. Em doentes hipertensos no estadio 1 [PAS 140-159 e/ou PAD 90-99 mmHg] que não apresentam evidência
de alterações ou riscos CV, se for equacionada a terapêutica farmacológica, deve-se optar pela monoterapia
antihipertensora.
Se a opção for por um diurético, deve ser dada preferência à indapamida ou à clortalidona.
R.1.2. Em doentes hipertensos no estadio 2 [PAS 160–179 e/ou PAS 100–109 mmHg] ou em alguns doentes no
estadio 1 que apresentem um risco elevado do doença CV, a terapêutica antihipertensora deve ser iniciada com 2
antihipertensores.
Medicamentos em monoterapia com expressão mais significativa em custo ou em prescrição.
Gráfico 1: Custo mensal de tratamento de medicamentos pertencentes a diversas classes de antihipertensores.

Fonte: Infomed acedido em fevereiro de 2015.
Nota: Os dados relativos a IECA’s e ARA’s encontram-se no gráfico 2.
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QUESTÃO CLÍNICA:
2.

IECA OU ARA II? QUAL A MELHOR OPÇÃO?

•
A acção antihipertensora dos iECAs e dos ARA II deve-se ao bloqueio do sistema renina angiotensina por
distintos mecanismos de acção.
Os iECAs reduzem a formação da potente hormona vasoconstritora angiotensina II e aumentam a formação de
substâncias vasodilatadoras, nomeadamente, a angiotensina1-7 e a bradicinina. Os ARA II bloqueiam a acção da
angiotensina II no receptor AT1 evitando os efeitos vasoconstritores da activação deste receptor.
•
As diferentes acções farmacológicas dos iECAs e dos ARA II fazem admitir que os resultados clínicos também
possam ser distintos.
Uma análise publicada no Circulation em 2006 sugeria que os ARA II podem ser inferiores aos iECAs na prevenção do
enfarte do miocárdio.15
Uma meta-análise em doentes hipertensos concluíu que os iECAS estão associados com uma significativa redução
(10%) de todas as causas de mortalidade enquanto os ARA II não mostram redução da mortalidade.16
Uma meta-análise recente em doentes diabéticos comparou os iECAs e os ARA II com controlos (placebo/activo
tratamento).17 Os iECAs reduziram significativamente o risco de todas as causas de morte em 13%, de mortes CV em
17%, e de eventos major CV em 14%, incluindo o enfarte do miocárdio em 21% e a insuficiência cardíaca em 19%. O
tratamento com ARA II não alterou significativamente todas as causas de morte, as mortes CV, e os eventos major
CV com excepção da insuficiência cardíaca em que ocorreu uma redução de 30%. Nem os iECAs nem os ARA II
reduziram o risco de AVC em doentes diabéticos. Esta meta-análise mostrou ainda que a acção dos iECAs na
mortalidade de todas as causas e na morte CV não variou significativamente com o valor basal da PA e da
proteinuria. Estes resultados sugerem que os iECAs devem ser preferidos relativamente aos ARA II nos doentes
diabéticos.
Também uma revisão da Cochrane publicada em 2014 analisou 9 ensaios clínicos reunindo 11007 doentes com
hipertensão primária.18 Não foi encontrada diferença entre os iECAs e os ARA II na mortalidade total nem nos
eventos CV ou na mortalidade CV. No entanto, os iECAs, ao invés dos ARA II, foram estudados em ensaios clínicos
contra placebo. A falta de estudos dos ARA II contra placebo torna a evidência da sua eficácia sobre a mortalidade e
a morbilidade mais débil. No que respeita à segurança, observou-se uma menor incidência de suspensões da
terapêutica por efeitos adversos (redução do risco absoluto de 1,8%), principalmente devido à tosse seca, com os
ARA II. Os autores concluem que, na escolha entre um iECA e um ARA II, este ligeiro melhor perfil de tolerância dos
ARA II relativamente aos iECAs não deve sobrepor-se à melhor evidência dos iECAs consubstanciada em estudos de
maior qualidade que suportam o sua utilização na prevenção da mortalidade, do AVC e da doença coronária.

iECA ou ARA II? Qual a melhor opção?
RECOMENDAÇÕES
R.2.1. Nos doentes hipertensos em que está recomendada a administração de um iECA ou de um ARA II, a opção deverá ser
pelo iECA atendendo à maior evidência na prevenção da mortalidade, do AVC e da doença coronária.
R.2.2. Nos doentes que não toleram os iECAs (por exemplo, por tosse), a alternativa terapêutica poderá ser um ARA II.
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IECA’s e ARA’s com expressão mais significativa em termos de custo e/ou prescrição
Gráfico 2: Custo mensal de tratamento de medicamentos em monoterapia pertencentes à classe dos IECA’s e dos ARA’s

Fonte: Infomed acedido em fevereiro de 2015

QUESTÃO CLÍNICA:
3.

QUAL A MELHOR ASSOCIAÇÃO O DIURÉTICO OU O ANTAGONISTA DO CANAL DE CÁLCIO, A UM IRAA (iECA
ou ARA)?

Quando a terapêutica da HTA for iniciada com um iECA ou um ARA II e não se observar um controlo adequado, é
necessário adicionar outro fármaco. Geralmente a opção recai num diurético ou num bloqueador do canal de cálcio
do grupo das dihidropiridinas.
Nos doentes que iniciam a terapêutica com 2 antihipertensores também é frequente iniciar-se a terapêutica com um
fármaco que interfere no eixo renina-angiotensina-aldosterona (IRAA: iECA ou ARA II) e associar um diurético ou um
antagonista dos canais de cálcio (ACC).
Deste modo, é importante conhecer a racionalidade da associação destes fármacos e inferir sobre os doentes que
podem beneficiar de cada uma delas.
Associação dos IRAA com os Diuréticos
•
A importância dos diuréticos na terapêutica antihipertensora foi reconhecida pelo primeiro Joint National
Committee (JNC) em 1977 e pela OMS no ano seguinte. Este reconhecimento tem sido recorrente e muito
recentemente a American Heart Association, o American College of Cardiology, e os Centers for Disease Control and
Prevention publicaram um algoritmo do tratamento da HTA em que as tiazidas são a primeira opção nos estádios 1 e
2.19
•
Os diuréticos reduzem inicialmente a volemia e activam o sistema RAA provocando vasoconstrição e
retenção hídrica. Na presença de um IRAA, esta resposta contrarreguladora é atenuada. Para além disso, ocorre uma
melhoria do perfil de segurança pela redução do risco de hipocaliemia induzida pelo diurético.
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•
Diversos ensaios clínicos demostraram que a associação de um diurético com um IRAA reduz o risco de
eventos CV, em particular, o AVC.3 Também em doentes diabéticos, a administração de indapamida e de um iECA
reduziu o risco relativo de morte por doença CV em 18% e de morte por qualquer causa em 14%.20
Associação dos IRAA com ACC
•
O aumento da frequência cardíaca que pode ocorrer com as dihidropiridinas pode ser atenuado pelo efeito
simpaticolítico dos IRAA. Além disso, o edema periférico associado aqueles ACC (dose dependente) pode ser
parcialmente neutralizado pelos IRAA. Este edema resulta de um aumento do gradiente da pressão capilar
consequente a vasodilatação arteriolar e venoconstrição reflexa. Este edema não está portanto associado a
hipervolemia e não é reduzido pelos diuréticos. O efeito venodilatador dos IRAA reduz ou anula o edema.
Ensaios Clínicos que comparam a associação dos IRAA (iECA ou ARA II) com diurético ou com ACC
•

Dois ensaios clínicos foram realizados comparando a associação dos IRAA com ACC ou com diurético:

1.
O estudo ACCOMPLISH utilizou um iECA (benazepril) associado com a amlodipina ou a hidroclorotiazida.21
Apesar dos valores tensionais serem similares em ambos os braços, observou-se uma superioridade significativa da
associação iECA mais ACC com uma redução de eventos CV de 20% comparativamente ao braço iECA mais diurético.
Estes resultados foram considerados como inesperados e com necessidade de replicação, dado que nenhum outro
ensaio clínico aleatorizados mostrou significativa superioridade de um ACC sobre um diurético. 3
2.
No estudo COLM foi administrado um ARA II em vez de um iECA e o tempo de follow-up foi maior do que no
ACCOMPLISH (3,3 anos versus 2,5 anos).22 Neste estudo os valores tensionais também foram similares nos 2 braços,
mas a mortalidade de todas as causas e CV foi similar. Vários factores têm sido apontados para justificar os
resultados discrepantes entre o ACCOMPLISH e o COLM,23 mas tais alegações não alteram a necessidade de
replicação dos resultados do estudo ACCOMPLISH. Até que surjam estudos adicionais a associação dos diuréticos
com os iECAs ou os ARA II não pode ser considerada como inferior à da associação destes fármacos com os ACC. 3
Em conclusão, os resultados do ACCOMPLISH e do COLM são limitados e divergentes pelo que o nível de
evidência e o grau de recomendação são reduzidos quando se analisa a questão da melhor opção na associação
terapêutica com os iECA ou os ARA II: diurético ou ACC.
•

Qual a melhor associação o diurético ou o antagonista do canal de cálcio, a um IRAA (iECA
ou ARA)?
RECOMENDAÇÕES
R.3.1. Não existe evidência sobre qual a melhor opção entre a associação de um iECA ou de um ARA II com um diurético ou
um ACC.
R.3.2. A opção entre diurético e ACC deve tomar em consideração a condição do doente, o perfil de segurança e o custo
destes fármacos.
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Associações de IECA’s e ARA’s com Diuréticos ou ACC’s com expressão mais significativa em termos de custo e/ou prescrição
Gráfico 3: Custo mensal de tratamento de medicamentos em associação de antihipertensores

Fonte: Infomed em fevereiro de 2015

QUESTÃO CLÍNICA:
4.

COMO SOLUCIONAR A NÃO ADERÊNCIA À TERAPÊUTICA ANTIHIPERTENSORA?

O problema da não aderência à terapêutica é frequentemente multifactorial, e não existe uma solução universal. 24
A utilização de combinações de dois ou mais fármacos num único comprimido numa dose fixa pode aumentar a
aderência ao tratamento por simplificar o regime posológico. Numa meta-análise de 9 estudos em que foi
comparada a administração de combinações em dose fixa (CDF) com os seus componentes isoladamente, a taxa de
aderência aumentou em 26% nos doentes que receberam CDF.25
Não deve, no entanto, assumir-se que as CDF melhoram a aderência em todas as situações, particularmente se
ocorre um significativo e incomportável aumento directo dos custos para o doente ou se não vai haver impacte na
redução do número de comprimidos devido ao doente já receber múltiplos medicamentos.
Para uma intervenção ser efectiva, é necessário em primeiro lugar que o doente compreenda como deve administrar
os medicamentos prescritos e a importância da aderência à terapêutica para a sua saúde.
O conteúdo educacional ministrado deve ser adequado ao nível de literacia da saúde e colocado num contexto
cultural apropriado. Um lembrete manuscrito pelo médico com a posologia dos medicamentos e a utilização da
“caixa de comprimidos” pelo próprio doente ou por um cuidador podem ser estratégias para aumentar a aderência.
Recomendar a administração dos medicamentos em simultâneo com as actividades quotidianas, tal como, a lavagem
dos dentes ou uma das refeições também pode ser útil por desenvolver comportamentos de aderência de longa
duração. Se possível, deve optar-se por uma única toma diária.
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O envolvimento do doente no processo de auto-gestão pode ainda ser obtido combinando diversas abordagens, tais
como, o aconselhamento não farmacológico (redução da ingesta de sal para 5-6 gramas por dia e do peso se
obeso/excesso de peso, aumento da actividade física regular e a cessação tabágica), a auto-monitorização
continuada da pressão arterial e o acesso aos medicamentos pela redução dos custos. Partilhar com o doente os
preços das opções medicamentosas pode contribuir para melhorar a interacção e a confiança.
“Pedir contas” ao doente sobre os resultados da monitorização da pressão arterial e questioná-lo sobre o sucesso ou
insucesso das recomendações que lhe foram sugeridas ajuda ao estabelecimento duma relação em que a gestão é
repartida.
Uma relação personalizada associada a outras intervenções tem frequentemente um efeito sinérgico na aderência à
medicação e, consequentemente, nos resultados terapêuticos.

Dez recomendações para promoção da aderência à terapêutica da HTA (adaptado 26)
1.

Informar o doente do valor da PA registada quando da avaliação.

2.

Acordar com o doente um valor alvo para a PA e encorajar sempre que possível a auto-monitorização.

3.
Explicar ao doente que HTA pode ser controlada mas não curada, que os valores da PA não são
determinados pelo modo como se sente e que não pode suspender a terapêutica.
4.
Informar oralmente e por escrito a posologia e simplificar o regime posológico (uma vez por dia, se
possível).
5.

Minimizar os custos da terapêutica farmacológica.

6.

Incluir as alterações do estilo de vida no programa de tratamento.

7.

Envolver os familiares ou cuidadores do doente no processo de tratamento.

8.

Oferecer um reforço positivo aos resultados terapêuticos.

9.

Agendar visitas de aconselhamento mais frequentes para doentes não-aderentes.

10.

Incluir outros profissionais de saúde no compromisso de contribuir para a aderência à terapêutica.
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Gráficos Exemplificativos do Custo Mensal de Tratamento com Medicamentos de
Diversas Classes de Antihipertensores
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