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No editorial anterior de Diagnóstico & Tratamento, enfa-
tizamos a premência de se atuar de forma decidida e orga-
nizada na redução das doenças crônicas em todo o mundo 
e no Brasil.1 O “Global Burden of Diseases” revelou que a hi-
pertensão arterial é o principal fator de risco na mortalidade 
e nos anos perdidos com incapacidade no Brasil.2 O controle 
da hipertensão arterial ainda é um desafio na prática médica 
e em saúde pública em todo o mundo. Ao contrário do ocor-
rido com o diabetes, câncer e doenças osteomusculares, o 
arsenal de medicamentos para controle da hipertensão não 
foi acrescido de nenhuma nova classe de fármacos nos úl-
timos 20 anos. Ao lado do enigmático silêncio da indústria 
farmacêutica, outras terapias, como a denervação simpática 
da artéria renal, não alcançaram resultados positivos em en-
saios clínicos controlados.3 No entanto, há muito a fazer em 
termos de controle da hipertensão. O Estudo Longitudinal de 
Saúde do Adulto (ELSA-Brasil) é uma coorte composta por 
docentes e funcionários públicos de seis universidades brasi-
leiras com idade entre 35 a 74 anos, com proporção mais ele-
vada de participantes com maior nível educacional e acesso à 
atenção médica do que a população em geral.4 O ELSA-Brasil 
mostrou que é possível que a informação sobre o diagnóstico 
de hipertensão, o uso de medicamentos e o controle sejam 
melhores nessa coorte do que aqueles identificados em uma 

população geral. E, também, que há pontos importantes a se-
rem aperfeiçoados na prática médica.5,6

No ELSA-Brasil, identificou-se que 35,8% dos participantes 
se enquadravam nos critérios predefinidos para hipertensão, 
que foram: pressão arterial sistólica/diastólica maior ou igual 
a 140/90 mmHg ou uso de medicação prescrita para hiper-
tensão. Na Tabela 1 (com detalhe por sexo e faixa etária) se 
revela que, dos participantes classificados como hipertensos, 
80% tinham conhecimento da situação de serem hiperten-
sos, 78% estavam em tratamento e 56% estavam com níveis 
controlados.5 Esses dados são distintos de outros inquéritos 
localizados no país, como o mais recente, realizado em um 
bairro pobre em Salvador, Bahia, com 65% dos hipertensos 
sabendo de sua condição, e destes, 36,5% utilizando medica-
mento para controle pressórico.7

A Tabela 2 mostra a proporção de participantes do ELSA-
Brasil em uso de diuréticos, inibidores da enzima de con-
versão, betabloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio, 
bloqueadores de receptores de angiotensina, vasodilatores, 
medicamentos de ação central e de inibidores mineralocorti-
coides. A avaliação de uso de diuréticos nos traz uma questão 
que era polêmica há tempos, e hoje poderia ser considerada 
superada: a hidroclorotiazida tem potência anti-hipertensiva 
inferior à clortalidona e também à indapamida.8,9
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A mais recente diretriz sobre hipertensão, o JNC-8, identi-
ficou corretamente que bloqueadores de canal de cálcio são 
o medicamento de hipertensão a ser utilizado entre negros, 
depois dos diuréticos. Mas preferível aos demais. O principal 
estudo que apoiou essa diretiva foi o ALLHAT.10 Entre os parti-
cipantes do ELSA-Brasil que se autodeclararam como negros, 
47,4% estavam em uso de diurético, mas somente 25,4% em 
uso de bloqueadores de canal de cálcio, a quarta opção depois 
de inibidores da enzima de conversão e de beta-bloqueadores.6

Outro ponto importante foi que o ELSA-Brasil identificou 
11% de seus participantes hipertensos com a chamada “hiper-
tensão resistente”.6 A hipertensão resistente é definida como va-
lores não controlados com uso de três classes de medicamentos 
ou então com controle com mais de quatro classes.11 Um ponto 
importante foi a baixa prescrição de espironolactona naqueles 
com hipertensão resistente no ELSA-Brasil, em torno de 8%, 
quando nas demais coortes, o uso é bem mais frequente.12

Concluindo, mesmo com um arsenal não renovado para 
o controle da hipertensão arterial, podemos mudar nossa 
conduta,* com a preponderância da clortalidona/indapami-
da em relação à hidroclorotiazida; dar preferência para diu-
réticos e bloqueadores de canal de cálcio em negros e utilizar 
mais espironolactona na hipertensão resistente.

Nome N %

Hidroclorotiazida 2.504 39,6

Enalapril 3.176 23,4

Atenolol 3.240 21,9

Losartan 3.349 19,2

Amlodipine 3.559 14,2

Captopril 3.703 10,7

Clortalidona 3.795 8,5

Amiloride 3.922 5,4

Propranolol 3.943 4,9

Indapamida 3.980 4,0

Valsartan 3.988 3,8

Metroprolol 4.019 3,1

Lisinopril 4.050 2,3

Nifedipina 4.054 2,2

Olmesartan 4.062 2,1

Candesartan 4.065 2,0

Furosemida 4.083 1,5

Ramipril 4.083 1,5

Telmisartan 4.087 1,5

Espironolactona 4.093 1,3

Carvedilol 4.096 1,2

Clonidina 4.101 1,1

Tabela 2. Descrição dos medicamentos prescritos para 
controle de hipertensão arterial nos participantes do Estudo 
Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil)

Idade
Prevalência Conhecimento Tratamento

Pressão controlada
Total de hipertensos Em uso de medicação

M F M F M F M F M F
35 - 44 19,7 12,5 62,3 79,8 52,0 72,7 35,4 55,2 68,1 75,9
45 - 54 36,2 27,3 71,6 83,6 63,8 80,8 43,1 63,9 67,5 79,1
55 - 64 51,9 43,3 80,6 87,3 76,5 85,5 48,9 61,8 63,9 72,3
65 - 74 66,0 62,1 82,9 84,2 83,8 87,2 54,0 54,7 64,4 62,8
Total 40,1 32,2 75,8 84,8 70,7 83,1 46,3 60,6 65,5 72,9

Tabela 1. Descrição da prevalência, conhecimento, tratamento e controle da hipertensão arterial no Estudo Longitudinal de Saúde 
do Adulto (ELSA-Brasil) nos sexos feminino (F) e masculino (M).
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