
 QUAL O NÍVEL DE PRESSÃO 
ARTERIAL IDEAL A SER ATINGIDO 

PELOS PACIENTES HIPERTENSOS ? 



 Níveis pressóricos persistentemente acima de 140/90mmHg 
estão associados a um maior risco de desenvolvimento de infarto 
do miocárdio, derrame cerebral, insuficiência cardíaca e 
insuficiência renal crônica com necessidade de hemodiálise. 

 
 Entretanto, não há consenso sobre o quão baixa deveria ser 

a redução dos níveis de pressão arterial dos indivíduos sob 
tratamento medicamentoso. Pois, agora, em Novembro de 2015, o 
maior estudo científico conduzido para responder essa questão foi 
publicado, trazendo uma resposta que parece ser definitiva. 

 QUAL O NÍVEL DE PRESSÃO ARTERIAL IDEAL A  
SER ATINGIDO PELOS PACIENTES HIPERTENSOS ? 
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 SPRINT TRIAL 

•  Ensaio clínico randomizado, ou seja, aquele estudo onde os pacientes são 
sorteados para receber um tratamento ou placebo e tampouco eles como 
os pesquisadores sabem o que cada um está recebendo. Desse modo, os 
desfechos finais são aferidos sem que se saiba qual foi o tratamento que 
resultou naquele desfecho. É a melhor maneira de provar que alguma 
medicação ou intervenção médica realmente funciona.  

•  Testou a hipótese de que reduzir a pressão arterial sistólica (PAS) para 
menos que 120mmHg, em comparação a menos de 140mmHg, levaria a 
menor incidência de doenças cardiovasculares.  

•  O estudo foi patrocinado pelo National Heart, Lung and Blood Institute 
(NHLBI) dos Estados Unidos, isto é, o Ministério da Saúde americano. 
Desse modo, não há participação da indústria farmacêutica. Foi um 
estudo desenvolvido por quem gasta para pagar as contas da saúde com 
o objetivo de saber qual estratégia é mais custo-efetiva.  



 SPRINT TRIAL 

•  Foram incluídos pacientes com alto risco de desenvolver doenças 
cardiovasculares a longo prazo, isto é: 

•  Mais velhos que 50 anos 

•  Com pressão arterial sistólica entre 130mmHg e 180mmHg 

•  Pacientes com insuficiência renal moderada 
•  Já tendo tido infarto do coração, angioplastia ou cirurgia de 

pontes de safena 
•  Com chance maior que 15% em 10 anos de desenvolver DCV 

•  Ou simplesmente por ter mais de 75 anos 



 SPRINT TRIAL 

•  Foram acompanhados 9361 pacientes, de 120 clínicas/hospitais, em 
dois países (Estados Unidos e Porto Rico), por uma média de 3.26 anos, 
que foram avaliados com relação ao aparecimento de : 

•  Morte causada por doenças cardiovasculares 

•  Infarto do coração 

•  Derrame cerebral 
•  Insuficiência cardíaca (“coração grande e fraco”) 

•  As tabelas das próximas páginas mostram a incidência de cada 
desfecho em cada grupo de intervenção. Hazard Ratio significa Risco 
Relativo, ou seja, a chance de alguma intervenção médica ou 
medicamento ser protetora em relação a placebo. Quando esse número 
é menor do que 1, significa que a intervenção proteje contra o desfecho.  



 RESULTADOS 

121mmHg foi a PAS atingida no 
grupo de tratamento intensivo ao longo 
dos 3 anos de seguimento. Para alcançar 
esse objetivo, foram necessários 3 
remédios para a pressão alta. 

135mmHg foi a PAS atingida no 
grupo de tratamento conservador ao 
longo dos 3 anos de seguimento. Para 
alcançar esse objetivo, foram necessários 
2 remédios para a pressão alta. 



 RESULTADOS 

 Esses gráficos chamam-se curvas de sobrevida. Percebam como as curvas se 
separam, indicando uma maior incidência do desfecho (eixo vertical) no tratamento 
convencional (em azul) do que no tratamento de redução intensiva da pressão (em amarelo). 

↓ de 25% na chance de 
desenvolver doenças CV 



 RESULTADOS 

 Esses gráficos chamam-se curvas de sobrevida. Percebam como as curvas se 
separam, indicando uma maior incidência do desfecho (eixo vertical) no tratamento 
convencional (em azul) do que no tratamento de redução intensiva da pressão (em amarelo). 

↓ de 27% na mortalidade 



 CONCLUSÃO 

 Com relação a pressão arterial sistólica a 
ser alcançada por pacientes hipertensos com 
mais de 50 anos …. 

 

QUANTO MAIS BAIXO, MELHOR !!! 



 CONCLUSÃO 

MAS CUIDADO !!! 
Para atingirmos uma PAS de 120mmHg:  

1º - Os pacientes terão que tomar mais remédios! 

2º - Podem ocorrer mais casos de hipotensão! 

3º - Podem ocorrer mais casos de desmaios! 

4º - Pode haver piora da função dos rins! 

5º - Os pacientes terão que gastar mais em remédios! 

6º - Os pacientes terão que fazer mais visitas aos seus médicos! 


