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Resumo
Introdução: Pessoas sem antecedentes de eventos cardiovas-

culares ou doenças cardiovasculares representam uma popula-
ção de prevenção primária. Os benefícios e riscos de tratamento 
da hipertensão leve em pacientes de prevenção primária não são 
conhecidos atualmente. Esta revisão examina as evidências dos 
ensaios clínicos existentes.

Objetivos: Quantificar os efeitos da terapia anti-hipertensi-
va sobre a mortalidade e a morbidade em adultos com hiper-
tensão leve (pressão arterial sistólica de 140-159 mmHg e/ou 
diastólica de 90-99 mmHg) e sem doença cardiovascular. 

Métodos:
Métodos de busca: Foram pesquisadas as bases de dados 

CENTRAL (2011, edição 1), Medline (1948 a maio de 2011), 
Embase (1980 a maio de 2011) e as listas de referências de arti-
gos. A Cochrane Database of Systematic Reviews e a Database 
of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE) foram pesqui-
sadas para revisões e metanálises anteriores e metanálises até o 
final de 2011.

Critérios de seleção: Ensaios clínicos randomizados com du-
ração de pelo menos um ano.

Coleta e análise dos dados: Os desfechos foram mortalidade, aci-
dente vascular cerebral, doença arterial coronariana, eventos car-
diovasculares e abandono do tratamento devido a efeitos adversos.

Principais resultados: Dos 11 ensaios clínicos randomizados 
identificados, quatro foram incluídos nesta revisão, totalizando 
8.912 participantes. O tratamento durante quatro a cinco anos 
com drogas anti-hipertensivas, em comparação com placebo, não 
reduziu a mortalidade total (risco relativo [RR] = 0,85; intervalo 
de confiança [IC] 95% = 0,63 a 1,15). Em 7.080 participantes, 
o tratamento com medicamentos anti-hipertensivos, em compa-
ração com placebo, não reduziu a incidência de doença arterial 
coronariana (RR = 1,12; IC 95% = 0,80 a 1,57), acidente vascular 
cerebral (RR = 0,51; IC 95% = 0,24 a 1,08) e de eventos car-
diovasculares (RR = 0,97; IC 95% = 0,72 a 1,32). Abandono do 
tratamento ou retirada devido a efeitos adversos aumentaram com 
a medicação anti-hipertensiva (RR = 4,80; IC 95% = 4,14 a 5,57).

Conclusões dos autores: Medicamentos anti-hipertensivos 
utilizados no tratamento de adultos (prevenção primária) com 
hipertensão leve (pressão arterial sistólica de 140-159 mmHg 
e/ou diastólica de 90-99 mmHg) não reduziram a mortalidade 
ou a morbidade. O tratamento levou 9% dos pacientes a inter-
romper a medicação devido a efeitos adversos. Ensaios clínicos 
randomizados são necessários nesta população para saber se os 
benefícios do tratamento excedem os riscos.
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ComeNTÁRIos
Nossa capacidade de reduzir a pressão arterial existe, e com o 

mínimo de efeitos colaterais, na maioria dos indivíduos hiper-
tensos. No entanto, o debate mudou para os riscos e benefícios 
de medicamentos individualizados, seus efeitos em longo prazo 
nas doenças cardiovasculares e na doença renal crônica, espe-
cialmente para aqueles com hipertensão leve. 
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Com base em dados epidemiológicos e observacionais, o ris-
co cardiovascular aumenta progressivamente a partir de níveis 
de pressão arterial tão baixos quanto 115/75 mmHg.1 Por ou-
tro lado, alguns estudos prospectivos têm mostrado que dimi-
nuir a pressão arterial abaixo de 130/80 mmHg  parece ainda 
não ser correto em certos grupos como os idosos, naqueles com 
comorbidades cardiovasculares, doença renal crônica, diabete 
melito ou ainda naqueles com alto risco cardiovascular.2-5 Além 
disso, o estudo ACCORD6 mostrou que a medicação adicio-
nal, necessária para alcançar pressões arteriais mais baixas, pode 
estar associada com efeitos colaterais adicionais.

O mais recentemente publicado estudo da Cochrane 
Database of Systematic Review (2012)7 questiona os riscos e 
malefícios da farmacoterapia para a hipertensão leve em pa-
cientes em prevenção primária, uma vez que ainda não te-
mos essa informação para esse grupo em específico. Baseados 
em quatro estudos controlados e randomizados, os autores7 
chamam à atenção que as drogas anti-hipertensivas, quando 
comparadas ao placebo (8.912 participantes – 4 a 5 anos de 
acompanhamento), não reduziram a mortalidade geral, e, em 
7.080 participantes, o tratamento farmacológico, quando com-
parado a placebo, foi incapaz de reduzir a doença coronariana, 
acidente vascular cerebral ou eventos cardiovasculares em ge-
ral. Mais que isso, a saída de pacientes por efeitos colaterais 
foi substancialmente maior no grupo da terapia com drogas. 
Dessas conflitantes informações, surgem duas questões: a pri-
meira refere-se ao nível pressórico no qual nós devemos manter 
os nossos pacientes e a segunda é como devemos tratá-los, espe-
cialmente aqueles com hipertensão leve.

Em nossa opinião, é praticamente impossível desenvolver 
um estudo prospectivo, que compare terapia farmacológica 
com placebo, em pacientes com hipertensão leve e em preven-
ção primária. Para termos um número de eventos cardiovascu-
lares suficiente para alcançarmos significância estatística nessa 
população de baixo risco, nós temos que inscrever um enorme 
número de indivíduos e acompanhá-los por décadas. Mais que 
isso, deixar milhares de pacientes sem tratamento por tão longo 
tempo seria mais um motivo de preocupação. Alguns poderão 
achar este procedimento muito conservador, no entanto, o as-
sunto é complexo e as informações contraditórias tornam-se 
confusas na prática clínica. Baseados nos estudos epidemioló-
gicos e prospectivos, como mencionamos anteriormente, acre-
ditamos que o melhor procedimento, no presente, seria manter 
os níveis pressóricos abaixo de 140/90 mmHg, para os indi-
víduos com hipertensão leve e baixo risco, iniciando sempre 
com terapia não farmacológica. Para aqueles que necessitam de 
níveis pressóricos mais baixos ou não respondem às mudanças 
de estilo de vida, a terapia deve ser individualizada de acordo 
com o julgamento clínico.
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