
HTA COMO FACTOR
DE RISCO CV

A grande importância da hipertensão arterial
(HTA) como principal factor de risco modificável
de doença cardíaca isquémica (DCI), doença cere-
brovascular - acidente vascular cerebral (AVC) e
acidente isquémico transitório (AIT) - e insufi-
ciência cardíaca congestiva (ICC) (1) tem sido, nas
últimas décadas, amplamente salientada pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelas
Sociedades Médicas. De facto, a HTA é o factor de
risco modificável que mais contribui para o risco
cardiovascular (CV) individual (2) e, em termos
epidemiológicos, é o factor de risco de enfarte
agudo do miocárdio (EAM) e AVC com maior pre-
valência nos países desenvolvidos - 28% nos EUA
e 44% na Europa (3) - estando já a sê-lo também
nos países em vias de desenvolvimento (4).
Em Portugal, dada a sua elevada incidência
(42,1% da população é hipertensa), baixa taxa
de tratamento (só 39% dos hipertensos são alvo
de terapêutica farmacológica anti-hipertensiva) e
baixíssima taxa de controlo (dos 39% tratados,
só 11% têm uma PA <140/90 mmHg) (5,6), a HTA
constitui o maior problema de saúde pública, sen-
do a responsável principal pela maior taxa de
AVC da Comunidade Europeia (antes do alargamen-
to) (7), principal causa de morte no nosso país (1,7):
em 2006, dos mais de 32.900 óbitos registados
por doenças do aparelho circulatório, quase
14.500 foram devidas a AVC, equivalendo a uma
taxa de mortalidade de 136,9 por 100.000 habi-
tantes (8).
A maioria dos doentes hipertensos têm também
outros factores de risco CV modificáveis adicio-
nais (excesso de peso/obesidade, sedentarismo,

tabagismo, alcoolismo, dislipidemia, hiperglice-
mia intermédia, diabetes etc.) (9) o que aumenta
muito o seu risco CV global. Este facto está, por
exemplo, bem evidenciado pelos resultados do
estudo epidemiológico transversal PRECISE, con-
duzido no universo dos cuidados primários, que
mostrou que 82% dos hipertensos portugueses
têm 3 ou mais outros factores modificáveis de risco
CV, incluindo diabetes, encontrando-se, em conse-
quência, em risco CV global alto ou muito alto (10).
É, em consequência, imperativo melhorar muito
as taxas de detecção, tratamento e controlo da
HTA no nosso país, o que torna fundamental que
sejam aplicadas na prática clínica, sobretudo no
contexto dos Cuidados Primários, as estratégias
de diagnóstico e terapêutica propostas nas Re-
comendações baseadas na evidência da Socie-
dade Europeia de Hipertensão (ESH)/Sociedade
Europeia de Cardiologia (ESC) (11,12), tal como tem
sido preconizado pela Sociedade Portuguesa de
Hipertensão e se encontra reflectido nas recentes
Normas da Direcção-Geral da Saúde (DGS) (Se-
tembro de 2011) sobre o diagnóstico (13) e a te-
rapêutica da HTA (14) (publicadas, respectivamen-
te, na Anamnesis nº 211 e neste número).

AVALIAÇÃO SIMPLIFICADA DO
RISCO CV GLOBAL NOS DOENTES
HIPERTENSOS

Nas Recomendações da ESH/ESC (11,12) e nas re-
centes Normas da DGS (13,14) a classificação do
grau da HTA – em normal alta, HTA Grau 1, HTA
Grau 2 ou HTA Grau 3 - e a determinação do risco
CV global do doente (como baixo, moderado, alto
ou muito alto) são fundamentais para optimizar
a decisão clínica relativamente a:

1) Quando iniciar a terapêutica farmacológica
anti-hipertensiva;

2) Definir o nível alvo de pressão arterial sistóli-
ca (PAS) e pressão arterial diastólica (PAD) a
ter como objectivo (no mínimo <140/90 mmHg);

3) Definir o grau de intensidade da terapêutica
farmacológica anti-hipertensiva.

Essa determinação poderá ser efectuada utilizan-
do as tabelas SCORE da ESC, adoptadas em Nor-
ma pela DGS, em 2007 (15), ou, de uma forma
mais simplificada, com a tabela de estratificação
de risco proposta pela ESH/ESC, também adopta-
da pela recente Norma da DGS (14) (ver “Anexo”,
na pág. 16).

QUANDO DEVE SER INICIADA DE
IMEDIATO TERAPÊUTICA FARMA-
COLÓGICA ANTI-HIPERTENSIVA?

Deve ser iniciada de imediato terapêutica farma-
cológica anti-hipertensiva (11,12), com o objectivo
de reduzir a PAS para <140/90 mmHg, (11,12,14)

nos indivíduos com (11,12):
– HTA Grau 1 e risco CV global alto ou muito alto
- devido à presença de 3 ou mais outrosfactores
de risco CV, modificáveis ou não modificáveis -
idade >55 anos no homem e >65 anos na mu-
lher; tabagismo; dislipidemia; hiperglicemia in-
termédia; excesso de peso/obesidade; síndrome
metabólica, diabetes, lesões de órgão-alvo (LOA)
subclínicas (hipertrofia ventricular esquerda, ate-
rosclerose assintomática, microalbuminúria, disfun-
ção renal) ou DCV ou doença renal manifestas;
– HTA Grau 2 e risco CV alto ou muito alto;
– HTA Grau 3.
Deve ter-se em conta que, mesmo com uma PA
de 140/90 mmHg (limite inferior da HTA Grau 1),
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plo, o telmisartan) em associação a um bloquea-
dor dos canais de cálcio dihidropiridínico de longa
duração de acção (por exemplo, a nifedipina GITS),
deverá adicionar-se à terapêutica a HCTZ (14).
Assim, a associação mais racional e preferencial
para uma associação tripla será a de um modu-
lador do SRAA (IECA ou ARA II, como o telmisar-
tan) com um antagonista do cálcio dihidropiridí-
nico de longa duração de acção (como a nifedipi-
na GITS) e um diurético tiazídico (HCTZ) (11,12,14).
No caso do doente não ficar controlado com a
associação tripla, deverá ser referenciado a um
serviço especializado (14).
O racional subjacente a 3), é o seguinte:
- A terapêutica de associação, livre ou fixa, com
dois fármacos anti-hipertensivos permite agir
simultaneamente sobre os diversos mecanismos
fisiopatológicos conhecidos da HTA (expansão
de volume,vasoconstrição, activação do sistema
nervoso simpático, activação do SRAA), mini-
miza os efeitos secundários dos seus compo-
nentes individuais - utilização de doses menores
de cada fármaco, mecanismos de acção dife-
rentes e complementares [por exemplo, asso-
ciando um modulador do SRAA, como o telmis-
artan, à HCTZ reduzem-se os efeitos secundá-
rios desta em monoterapia (hipocaliemia e au-
mento da resistência à insulina); associando um
modulador do SRAA a um antagonista do cálcio
dihidropiridínico de longa duração de acção
(como a nifedipina GITS) reduzem-se os efeitos
secundários deste em monoterapia (edema e
cefaleias)] – e tem efeitos sinérgicos a nível da
redução da PA, do que resulta maior eficácia
anti-hipertensiva (11,12);
- Na maioria dos hipertensos, principalmente a
médio e longo prazo, só poderá ser obtido um
controlo eficaz da PA com terapêutica de asso-
ciação (11,12): os estudos clínicos mostram que,
em cerca de 70% dos hipertensos, o nível alvo
de <140/90mmHg só é atingível com uma mé-
dia de 2,7 fármacos anti-hipertensivos (em as-
sociação) (18);
- Nos doentes hipertensos em risco CV alto ou
muito alto não só o nível alvo da PA poderá ser
mais exigente (<130/80 mmHg, mas não
<125 (120)/75(70) mmHg) (11,12,18), como é im-
portante controlar a PA mais rapidamente -
como foi conseguido no estudo clínico TALENT,

prospectivos, aleatorizados e controlados, com
dimensão e metodologia adequadas, promo-
ver a regressão ou o atraso da progressão das
LOA e reduzir a morbilidade e a mortalidade
CV e renal;

3) Nos hipertensos com elevação marcada da PA
e/ou em risco CV alto ou muito alto, podem
ser utilizadas, como terapêutica inicial e em
alternativa à monoterapia, associações de dois
anti-hipertensivos de classes diferentes, com
mecanismos de acção diferentes e comple-
mentares, que minimizem os seus efeitos se-
cundários individuais e sejam sinérgicos a ní-
vel da redução da PA.

Que Associações São Preferenciais?

Relativamente às associações duplas, as de um
modulador do sistema renina-angiotensina-al-
dosterona (SRAA), ou seja de um inibidor da en-
zima de conversão da angiotensina (IECA) ou de
um antagonista do receptor AT1 da angiotensina
II (ARA II), como, por exemplo, o ARA II telmi-
sartan - que preenche e todas as condições de 2)
e é actualmente o único ARA II com indicação
para prevenção CV - com um diurético tiazídico
(HCTZ), em baixas doses, ou com um bloqueador
dos canais do cálcio dihidropiridínico de longa
duração de acção - como a nifedipina GITS, que
também prenche todas as condições de 2) e tem
indicação para prevenção da mortalidade e mor-
bilidade cardio e cerebrovascular nos doentes
hipertensos - constituem, de acordo com a ESH/
ESC, associações preferenciais, racionais, eficazes
e recomendáveis para uso prioritário (11,12).
Em cerca de 15 a 20% dos doentes hipertensos só
se consegue controlar a PA utilizando uma asso-
ciação de três fármacos anti-hipertensivos de
classes diferentes (associação tripla). Nesse caso,
se se iniciou a terapêutica com um IECA ou ARA II
em associação a um diurético (por exemplo, com
a associação fixa telmisartan + HCTZ, que tem a
vantagem de utilizar o ARA II com maior base de
evidência clínica de cardiovasculoprotecção e ne-
froprotecção), deverá adicionar-se ao regime de
tratamento um bloqueador dos canais de cálcio
dihidropiridínico de longa duração de acção (por
exemplo, a nifedipina GITS) (14); se se iniciou a
terapêutica com um IECA ou ARA II (por exem-

e na ausência de DCV, doença renal ou diabetes
clinicamente manifestas, um hipertenso já pode
estar em risco CV alto (ou seja, ter um risco abso-
luto de ocorrência de um evento de DCV fatal a
10 anos ≥ 5 %, quantificado com o algoritmo
SCORE), por exemplo, se tiver 3 ou mais factores
de risco adicionais (16).
Nos doentes hipertensos, com risco CV alto ou
muito alto, os benefícios da terapêutica anti-hi-
pertensiva poderão ser ainda maiores se a PA for
reduzida para <130/80 mmHg, (11) mas não
<125 a 120 mmHg (PAS) e <75 a 70 mmHg
(PAD) (12), sobretudo se tiverem história de um
evento coronário prévio (12).
O controlo da PA reduz, em média, a incidência
de AVC em 35 a 40%, a incidência de EM em 20
a 25% e a incidência de ICC em 50%. É funda-
mental ter sempre presente que pequenas re-
duções da PA se traduzem em importantes bene-
fícios a nível de protecção CV; por exemplo, uma
redução média da PAD de 2 mmHg associa-se a
uma redução de 14% do risco de AVC ou de AIT e
de 6% do risco de DCI (17).

COMO DECIDIR O TIPO E A INTEN-
SIDADE DA TERAPÊUTICA ANTI-
HIPERTENSIVA?

Princípios Básicos

As Recomendações da ESH/ESC (11,12) preconizam
que:
1) O tipo e a intensidade da terapêutica anti-
hipertensiva deve ser decidido em função da
do valor da PA, da presença ou ausência de
outros factores de risco/doenças associadas
(por exemplo, diabetes mellitus), da presença
ou ausência de lesões de órgãos-alvo (LOA), e
do risco CV global (avaliado com a tabela sim-
plificada de estratificação de risco da ESH/
ESC, adoptada pela DGS - ver artigo “Aborda-
gem Terapêutica da HTA”, neste mesmo nú-
mero da “Anamnesis” - ou com as tabelas
SCORE);

2) Deve ser favorecida a utilização de fármacos
anti-hipertensivos ou associações destes que,
para além de reduzirem de forma eficaz e
mantida os valores da PA durante as 24 horas,
tenham demonstrado em estudos clínicos
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no estudo TALENT) (19), para iniciar a terapêutica
nos doentes hipertensos com risco CV alto ou mui-
to alto, pende fortemente para a primeira. Con-
tudo, a decisão final a esse respeito deverá sem-
pre caber ao clínico e ser tomada, à luz da me-
lhor evidência disponível, em função das carac-
terísticas do doente individual (20).

Carlos Pina e Brito
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pela associação livre telmisartan + nifedipina
GITS, comparativamente à monoterapia com
telmisartan ou nifedipina GITS (19) - para dimi-
nuir o risco aumentado de eventos CV a curto
prazo e também conseguir uma maior redução
da incidência destes a longo prazo (18).

Associações Livres ou Fixas?

As Recomendações da ESH/ESC (11,12) e a recente
Norma da DGS (14) preconizam que, sempre que
possível é preferível utilizar associações fixas de
toma única diária, porque melhoram a adesão à
terapêutica (12,14). No caso das Recomendações da
ESH/ESC, a afirmação acima diz respeito ao iní-
cio de tratamento em doentes hipertensos com
elevação marcada da PA e/ou risco CV alto ou
muito alto (11). No caso da recente Norma da DGS,
a afirmação acima diz respeito ao tratamento ini-
cial de doentes hipertensos com risco CV modera-
do, alto ou muito alto (14).
Todavia, as combinações livres são ainda defen-
sáveis para iniciar a terapêutica anti-hipertensi-
va, dado que, por exemplo, já foi argumentado
por alguns especialistas que de facto não existem
dados de estudos de comparação directa entre
associações livres e associações fixas e que uma
meta-análise recente de estudos clínicos, aleato-
rizado e não aleatorizados, não evidenciou maior
adesão à terapêutica com as associações fixas (20).
Num balanço geral, tendo em conta a soma das
evidências disponíveis, relativamente à dificul-
dade de adesão a regimes terapêuticos mais com-
plexos, e a opinião expressa pelos peritos que
elaboraram as Recomendações da ESH/ESC (11,12)

e a recente Norma da DGS (14), a escolha entre
utilizar uma associação fixa (como por exemplo,
a associação telmisartan + HCTZ) ou uma asso-
ciação livre (como, por exemplo, a do telmisar-
tan com a nifedipina GITS, utilizada com sucesso
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