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TRATANDO A HIPERTENSÃO ARTERIAL
Prevalência e estimativas
A prevalência de hipertensão arterial (HA) no mundo em adultos é de cerca de 30-45%, e
a alta prevalência desta doença é uniforme em diferentes países, independentemente da
classe de renda. Ela se torna progressivamente mais comum com o avanço da idade, com
prevalência de > 60% em pessoas com idade > 60 anos. À medida que a população envelhece, adota estilos de vida mais sedentários e aumenta seu peso corporal, a prevalência da
HA em todo o mundo continuará a aumentar: a projeção é de que atinja de 15 a 20% das
pessoas até 2025, chegando a cerca de 1,5 bilhão de hipertensos.1
Por se tratar de condição frequentemente assintomática, a HA costuma evoluir com alterações estruturais e/ou funcionais em órgãos-alvo, como coração, cérebro, rins e vasos. É
o principal fator de risco modificável com associação independente, linear e contínua para
doenças cardiovasculares (DCV), doença renal crônica (DRC) e morte prematura. Associa-se a fatores de risco metabólicos para as doenças dos sistemas cardiocirculatório e renal,
como dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose e diabetes melito (DM). Além
disso, apresenta impacto significativo nos custos médicos e socioeconômicos, decorrentes
das complicações nos órgãos-alvo, fatais e não fatais, como: coração: doença arterial
coronária (DAC), insuficiência cardíaca (IC), fibrilação atrial (FA) e morte súbita; cérebro:
acidente vascular encefálico (AVE) isquêmico (AVEi) ou hemorrágico (AVEh), demência; rins:
DRC que pode evoluir para necessidade de terapia dialítica; e sistema arterial: doença
arterial obstrutiva periférica (DAOP).1
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No Brasil, os dados de prevalência tendem a variar de
acordo com a metodologia e a casuística utilizadas.
Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013,
21,4% dos adultos brasileiros autorrelataram HA, enquanto, considerando as medidas de PA aferidas e
uso de medicação anti-hipertensiva, o percentual de
adultos com PA maior ou igual que 140 por 90 mmHg
chegou a 32,3%. Detectou-se que a prevalência de
HA foi maior entre homens, além de, como esperado,
aumentar com a idade por todos os critérios, chegando a 71,7% para os indivíduos acima de 70 anos. Em
2017, ocorreu um total de 1.312.663 óbitos, representando o percentual de 27,3% para as DCV. Essas
doenças representaram 22,6% das mortes prematuras no Brasil (entre 30 e 69 anos de idade). No período de uma década (2008 a 2017), foram estimadas
667.184 mortes atribuíveis à HA.2

Os betabloqueadores (BBs) estão bem representados pelas diretrizes e entre as drogas mais prescritas
e com maiores benefícios em diversas doenças, cardiovasculares ou não, como HA, IC, doença coronária
crônica, infarto agudo do miocárdio (IAM), angina instável, aneurisma e dissecção de aorta, cardiomiopatia
hipertrófica, arritmias atriais e ventriculares, enxaqueca, tremor essencial, ansiedade com sintomas de palpitações e tireotoxicose.

Jovens e idosos

Entre os BBs, o nebivolol é um bloqueador β1 adrenérgico de terceira geração, com ação prolongada e altamente β1 seletivo, com perfil farmacológico especial.
Além de ser um antagonista β1 cardiosseletivo, é um
vasodilatador arteriolar por estimular a produção de
óxido nítrico por meio do estímulo do receptor β3, que
induz o aumento da produção do óxido nítrico-sintase
endotelial. Com isso há a vasodilatação e a redução
no estresse oxidativo. Sua ação vasodilatadora é diferente de outros BBs como o carvedilol, cujo efeito é
mediado pelo bloqueio dos receptores adrenérgicos.
O nebivolol portanto tem sua indicação de uso na HA
e na IC.

Para controle da HA, o tratamento não medicamentoso tem papel importantíssimo, com medidas de
restrição de sódio, redução de peso, atividade física e
restrição de álcool, sendo estas medidas importantes
em todas as formas de HA.
O tratamento medicamentoso é outro ponto angular
para o manuseio destes pacientes se as diretrizes brasileiras de HA definiram desde publicações anteriores
um esquema de escalonamento de acordo com os níveis pressóricos e o risco cardiovascular. A Figura 1
ilustra essas recomendações.

PA 130-139 e/ou 85-89 mmHg de risco alto
HA estágio 1 de risco baixo
Muito idosos e/ou frágeis

Na HA, os BBs estão absolutamente indicados como
primeira linha para pacientes com as comorbidades
descritas e suportados por suas diversas respectivas
diretrizes (angina, arritmias supraventriculares e ventriculares, doença coronária crônica, IC, aneurisma e
dissecção de aorta, tremor essencial, tireotoxicose,
ansiedade ou estresse); além dessas, síndrome hipercinética, obesidade e mulheres em idade reprodutiva.

DIU
BCC
IECA
BRA
Betabloqueadores
(indicações específicas)

Monoterapia
Meta não alcançada

Combinação de
dois fármacos*
HA estágio 1 de risco moderado e alto
HA estágios 2 e 3

Meta não alcançada
Combinação de
três fármacos*

* Otimizar doses, preferencialmente em comprimido único
BBs devem ser indicados em condições específicas, tais
como IC, pós-IAM, angina, controle da FC, mulheres jovens
com potencial para engravidas, em geral em combinação
com outros fármacos
PA = pressão arterial; HA = hipertensão arterial; BBs = betabloqueadores; IAM = infarto agudo do miocárdio; IC = insuficiência cardíaca; FC = frequência cardíaca; DIU = diuréticos;
BBC = bloqueadores dos canais de cálcio; iECA = inibidores
da enzima conversora da angiotensina; BRA = bloqueadores
dos receptores de angiotensina

IECA ou BRA + BCC ou DIU

IECA ou BRA + BCC ou DIU

Meta não alcançada

Quarto fármaco
Meta não alcançada
Adição de mais
fármacos

Figura 1. Fluxograma de tratamento medicamentoso. Adaptada de Barroso et al, 2021.2
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Espironolactona
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BB
Espironolactona
Simpatolíticos centrais
Alfabloqueadores
Vasodilatadores

A disfunção endotelial causada por estresse oxidativo
tem sido associada ao desenvolvimento de hipertensão.3
Quando comparado a outros BBs β1 seletivos, mas não
vasodilatadores (como atenolol e metoprolol), o nebivolol
têm demonstrado perfil de ação favorável nesta disfunção, sendo superior ao atenolol em melhorar o índice
de distensibilidade de pequenas artérias,4 os parâmetros
de estresse oxidativo,5 a dilatação mediada por fluxo da
artéria braquial6,7 e a concentração plasmática de dimetil
arginina (ADMA), um inibidor do NO endógeno. Comparado com metoprolol, nebivolol reduz o ADMA.8
Os estudos clínicos de HA em monoterapia mostram
resultados de reduções significativas na pressão arterial diastólica (PAD) e sistólica (PAS) em relação a
placebo, além de um efeito dose-resposta adequado
tanto para a redução da PAS como da PAD.9-11 Quando comparado a outras drogas, como inibidores da
enzima conversora da angiotensina (iECA), bloqueadores dos receptores de angiotensina (BRA) e antagonistas dos canais de cálcio (ACC), o perfil de eficácia
foi semelhante ou mesmo superior;12-17 os estudos de
combinação de anti-hipertensivos, houve sempre a
demonstração de benefício do nebivolol.7,9,18
As propriedades vasodilatadoras mediadas por óxido
nítrico de nebivolol são as provavelmente relacionadas aos benefícios observados na disfunção erétil (DE)
sobre outros BBs. O nebivolol se associou à melhora
da DE ou teve efeito neutro.19 Um ponto interessante
que merece destaque é o uso dos BBs para pacientes
relativamente jovens, uma população cuja disfunção
erétil tem implicações mais acentuadas. Em um estudo com homens com idade de 31 a 65 anos (média
de 56 anos), com hipertensão essencial tratada com
outros BBs β1 específicos por mais de seis meses,
66% desenvolveram DE. Com a mudança para uma
dose equivalente de nebivolol por três meses, ocorreu
melhora de 69% dos pacientes que haviam referido
DE e reversão completa em 37%. Com o uso de nebivolol, quase 60% dos pacientes avaliados pelo Índice
Internacional de Função Erétil (IIFE) não apresentaram
DE e 68% nenhuma ou leve disfunção.20
Em um estudo randomizado e cruzado de nebivolol
e metoprolol por 12 semanas com pacientes com hipertensão e sem história prévia de DE, metoprolol foi
associado à diminuição da função erétil (pelo questionário IIDE), ao passo que nebivolol não teve qualquer
efeito.21 Em outro estudo de 12 semanas com homens
hipertensos, randomizados (1:1:1) para nebivolol, atenolol ou atenolol associado à clortalidona, o número
médio de relações sexuais satisfatórias por mês diminuiu 47% e 56% nos grupos tratados com atenolol
e atenolol + clortalidona, respectivamente (p < 0,01,
para ambos), enquanto manteve-se constante no grupo tratado com o nebivolol.22

O maior estudo que demonstrou efeito benéfico do
nebivolol na disfunção erétil foi um estudo observacional transversal com 1.007 homens de idade média
58 anos e HA de alto risco, recebendo terapia com
BB, que demonstrou que nebivolol se associou com
menor prevalência da disfunção erétil em comparação
com os outros BB. Os pacientes tratados com nebivolol obtiveram escores mais altos em todos os parâmetros do questionário de função erétil e o tratamento
com nebivolol foi associado à menor prevalência de
DE (RR: 0,27).23,24

Mulheres grávidas e em idade fértil
Outro ponto importante é o tratamento da HA em mulheres em idade fértil e grávidas, o que é um desafio,
pois as drogas mais usadas para o tratamento da HA
hoje, como os iECA, os BRAs e os diuréticos (DIU),
não tiveram segurança demonstrada para gestantes.
Por outro lado, os BBs foram recentemente validados
como drogas seguras no primeiro trimestre de gestação. Um estudo envolvendo 18.000 mulheres grávidas
hipertensas a partir de dados dos registros dinamarquês e americano, quando 2.350 usavam BB no primeiro trimestre de gravidez, não se encontrou relação
entre a droga e a ocorrência de malformações fetais.25
Portanto, bisoprolol e nebivolol também podem ser
usados durante a gravidez.

DIABÉTICOS
Também o bisoprolol demonstrou não interferir no metabolismo glicêmico, sendo os níveis de glicemia de
jejum e a hemoglobina glicada semelhantes a placebo
em pacientes hipertensos com diabetes.26 Em estudo prospectivo de 1.797 pacientes com IC crônica, o
uso de BB (84% dos pacientes recebiam bisoprolol),
o aumento progressivo da dose de BB (84% dos pacientes recebiam bisoprolol) promoveu mais redução
proporcional de mortalidade em diabéticos do que em
não diabéticos (8,9% por mg/dia versus 3,5% por mg/
dia).27

TRATANDO A INSUFICIÊNCIA
CARDÍACA
Prevalência e estimativas
Pacientes com IC apresentam, além de má qualidade
de vida, prognóstico ruim. Mesmo quando ainda não
ocorreu a manifestação dos sintomas, mas a disfunção ventricular é acentuada, a sobrevida média é de
80% em 2 anos28 e de 50% em 5 anos.29 Quando a
doença se manifesta, com sintomas de dispneia, fadi-
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ga e edema, a expectativa de vida piora e a sobrevida
média é de 30% em 5 anos; naqueles que atingem
classe funcional da New York Heart Association (CFNYHA) III ou IV, a mortalidade em 1 ano é de 50% e,
em 2 anos, de 75%.30

Medidas farmacológicas: estudos PARADIGM-HF,
DAPA-HF, EMPA-REG e EMPEROR-Reduced
As medidas farmacológicas com bloqueio do sistema
renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) e do sistema
nervoso simpático trouxeram grandes benefícios para
a sobrevida dos pacientes com IC. Os iECAs e os
BRAs demonstraram melhora de pelo menos 30% na
mortalidade; os BBs em torno de 35%; e mais recentemente os estudos com as novas drogas (sacubitril/
valsartana) e os inibidores da SGLT-2 confirmam que
os benefícios adicionais destas acontecem com a administração concomitante dos BBs.
No estudo PARADIGM-HF (Prospective Comparison
of Angiotensin Receptor–Neprilysin Inhibitor with Angiotensin-Converting–Enzyme Inhibitor to Determine
Impact on Global Mortality and Morbidity in Heart Failure Trial), os autores compararam 8.442 pacientes em
IC CF-NYHA II, III ou IV e fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) ≤ 40% para receber sacubitril/
valsartana ou enalapril, tendo observado expressiva e
significativa reduções de morte total, morte cardiovascular, morte súbita e admissão hospitalar por IC. Nos
grupos placebo e intervenção, a proporção de pacientes recebendo BB foi muito grande, de 93%.31
No estudo DAPA-HF (Dapagliflozin and Prevention of Adverse Outcomes in Heart Failure) foram avaliados 4.744
pacientes com IC CF-NYHA II, III IV e FEVE ≤ 40% para
receber dapaglifozina na dose de 10 mg ou placebo, e
os resultados mostraram redução de morte total e morte
cardiovascular em torno de 17% tanto em diabéticos
como em não diabéticos. Neste estudo a proporção de
pacientes em uso de BB era de impressionantes 96%
tanto no grupo placebo como no intervenção.32
O estudo EMPA-REG, por sua vez, randomizou pacientes portadores de diabetes a alto risco cardiovascular para receber empaglifozina ou placebo e os resultados mostraram redução de morte cardiovascular
de 38% e de hospitalização por IC da ordem de 35%.
Embora fossem portadores de IC apenas 10% da
amostra, 64% de toda a população fazia uso de BB,
mostrando o alto índice de uso e a grande influência
no benefício do iSGLT-2.33,34
No estudo EMPEROR-Reduced (Cardiovascular and
Renal Outcomes with Empagliflozin in Heart Failure),
que estudou 3.730 pacientes diabéticos e não diabéticos com IC CF-NYHA II, III IV e FEVE ≤ 40% para rece6

ber empaglifozina na dose de 10 mg ou placebo, mostrou-se 25% de redução de morte CV ou internação por
IC, e os resultados apresentaram redução de morte e
30% de redução de hospitalização por IC. Neste estudo, ainda, foi observado que a proporção de pacientes
em uso de BBs era também de impressionantes 96%
tanto no grupo placebo como no intervenção.35

USO DE BETABLOQUEADORES
Dentre as medidas que mais contribuem para a melhora da sobrevida – e mesmo prevenção de morte
súbita – estão os BBs. Esta classe de droga é fundamental, senão a mais importante para redução de
desfechos. A prescrição de BBs se mostrou crucial no tratamento da IC, pois: induzem redução
no diâmetro ventricular, melhoram a função ventricular, melhoram a qualidade de vida, reduzem
internações, previnem piora da classe funcional
e melhoram o prognóstico.
O benefício desta classe de drogas para prevenção de
morte no pós-infarto já havia sido demonstrado desde
a década de 1970, porém a descoberta de dois fenômenos fez com que houvesse interesse na prescrição
para pacientes com IC: (1) o primeiro, de que níveis de
noradrenalina estão elevados desde as fases iniciais
da ICC e são progressivamente maiores quanto pior a
doença;36-38 e (2) o segundo, de que a disponibilidade
e concentração dos receptores-beta da parede celular estão muito diminuídas na ICC e mais diminuídas
quanto mais avançada a doença e maiores os níveis
de noradrenalina.39,40
Este segundo fenômeno ficou conhecido como down
regulation dos receptores β1. A demonstração de que
o uso de BBs reverte a down regulation abriu caminho para que novos estudos se desenvolvessem e
se pudesse demonstrar que estas drogas são muito benéficas para pacientes com ICC, qualquer que
seja seu estágio. Estudos com carvedilol,41 succinato
de metoprolol,42 bisoprolol43 e nebivolol44 continuaram
mostrando melhora da sobrevida, em média em 35%.
Nestes três estudos, a população era de indivíduos
portadores de disfunção ventricular acentuada, clinicamente estáveis, em CF-NYHA II ou III.
O efeito dos BBs nos pacientes mais graves foi testado no estudo COPERNICUS, que incluiu pacientes
com classe CF-NYHA IV e demonstrou melhora da
sobrevida de 35% ao final de 28 meses.45 Também
na fase inicial da IC o efeito foi testado. Nos estudos
CAPRICORN46 em um subgrupo do estudo MERIT,47
ambos com cerca de 2.000 pacientes com disfunção
ventricular pós-infarto, mas sem IC manifesta, ocorreu
benefício na sobrevida: de 23% em 2,5 anos no CAPRICORN e de 40% em 18 meses no MERIT.
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Os estudos CIBIS-II36 (Figura 2) e CIBIS-III48 trouxeram interessantes e importantes informações, além
de confirmarem o bisoprolol como uma excelente
escolha no tratamento da IC, com eficácia comparável aos demais, mas com benefícios adicionais. A
dose única é uma vantagem significativa, uma vez
que o paciente com IC toma várias drogas: um iECA
ou BRA ou INRA (inibidor da neprilisina e do receptor de angiotensina-neprilisina), um ARM (antagonista dos receptores mineralocorticoides), um iSGLT-2,
diuréticos e, dependendo de doenças associadas,
vários outros.
No estudo CIBIS II, com 2.647 pacientes em ICC CF-NYHA III ou IV e FEVE ≤ 0,35, demonstrou-se que
nos pacientes que usaram bisoprolol houve redução
de 34% na mortalidade por todas as causas, 29% de
morte cardiovascular, 20% de redução de hospitalização e em 44% o risco de morte súbita.36-41
Entre os BBs indicados para tratamento da IC, aqueles mais β1 específicos demonstraram melhor perfil de
tolerabilidade. No estudo CIBIS-ELD, 883 pacientes
com disfunção ventricular importante e que não tomavam BBs ou os tomavam em doses baixas foram randomizados para aumento progressivo das doses de
carvedilol ou bisoprolol. Em relação aos que receberam carvedilol, houve redução do volume expiratório
forçado (p = 0,003) e maior número de eventos pulmonares (10 versus 4%; P < 0,001).49
1,0

Sobrevida

0,8

0,6

O BB mais recentemente testado para IC foi o nebivolol. O nebivolol é um bloqueador β1 adrenérgico de
terceira geração, com ação prolongada e altamente
β1 seletivo, com perfil farmacológico especial. Além
de ser um antagonista β1 cardiosseletivo, é um vasodilatador arteriolar por estimular a produção de óxido
nítrico por meio do aumento da produção do óxido
nítrico-sintase endotelial pelo estímulo do receptor β3.
Com isso, há a vasodilatação e a redução no estresse
oxidativo. Como já mencionado, sua ação vasodilatadora é diferente de outros BBs como o carvedilol, cujo
efeito é mediado pelo bloqueio dos receptores adrenérgicos. O nebivolol, portanto, tem sua indicação
para uso na também na insuficiência cardíaca.
O estudo SENIORS12 randomizou 2.128 pacientes
com IC e FEVE ≤ 35% ou que tivessem sido internados no último ano para receber placebo ou nebivolol
na dose-alvo de 10 mg, uma vez ao dia.
Foi muito importante neste estudo a análise de subgrupo dos pacientes semelhantes àqueles do estudo
US-Carvedilol, CIBIS-II, MERIT-HF e COPERNICUS,
cuja FEVE média era semelhante e a idade o mais próxima possível. Nesta análise, o nebivolol demonstrou
redução de morte de 38%.52 Independentemente da
droga escolhida, todos os pacientes portadores de
disfunção ventricular, seja ela sintomática ou não, devem receber BBs. As doses recomendadas dos BBs
estão apresentadas na Tabela 1.
Tabela 1. Doses recomendadas de betabloqueadores
na IC

Bisoprolol

Redução de 34% na
mortalidade por todas as
causas

Portanto, o efeito benéfico dos BBs ocorre nas fases
B, C e D da IC.

Placebo
P < 0,0001

0

20

40
Tempo em dias

60

80

Figura 2. Curva de sobrevida do estudo CIBIS II.
Adaptada de Lancet, 1999.36
Além dos benefícios na mortalidade, outras publicações
têm mostrado melhora da capacidade de exercício, diminuição da progressão da IC, redução de piora da IC e
de necessidade de internação nos pacientes,50 melhora
da fração de ejeção e queda no diâmetro do VE.51

Carvedilol
(2 vezes
ao dia)

Succinato de
metoprolol
(1 vez
ao dia)
12,5 ou
25 mg

3,125 ou
6,25 mg
25 mg
Dose-alvo
10 mg/dia
200 mg/dia
2 x/dia
Iniciar com dose baixa e aumentar a cada 7 ou 10 dias
Dose inicial

0

Bisoprolol
ou nebivolol
(1 vez ao
dia)
1,25 ou
2,5 mg /dia

A melhora na sobrevida do paciente com IC está intimamente relacionada à capacidade de reversão da
função e dilatação ventricular e é bem evidente e comprovado que nos pacientes com disfunção ventricular
a FEVE tem relação direta com a sobrevida: quanto
melhor a FEVE, melhor a sobrevida. Portanto, prevenir
a deterioração da função ventricular é um dos alvos
terapêuticos mais importantes.
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Estudos com BBs demonstraram que, para pacientes
pós-infarto do miocárdio que cursaram com disfunção
ventricular, o uso desta droga preveniu a deterioração
clínica e a ocorrência de morte, como ficou claro no
estudo CAPRICORN, onde quase 2.000 pacientes
com disfunção ventricular pós-infarto com FEVE <
40% foram randomizados para receber carvedilol na
dose alvo de 25 mg, duas vezes ao dia, ou placebo; os
resultados mostraram redução de 23% da mortalidade
por todas as causas, com redução também de morte
cardiovascular, infarto não fatal e desfecho combinado
por todas as causas ou infarto não fatal.
Podemos entender o esquema de tratamento medicamentoso da IC hoje com quatro pilares, sendo a base
do tratamento o uso de BBs, iECA, BRA ou INRA,
iSGLT-2 e ARM (Figura 3).53
Na Atualização de Tópicos Emergentes da Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca,54 publicada em maio

de 2021, foi estabelecido um algoritmo didático para
introdução de drogas e manuseio dos pacientes com
insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida
(ICFEr), conforme Figura 4.

Tx
CDI

H-N

TRC

Digoxina

Ivabradina
iECA
ou
BRA
ou
INRA

BB

iSGLT-2

ARM

Tx = transplante cardíaco; TRC = terapia de ressincronização cardíaca;
iSGLT2 = inibidores do cotransportador de sódio-glicose-253

Figura 3. Esquema de tratamento da IC crônica.
Adaptada de Oliveira Jr et al, 2021.53

Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida
(NYHA II-IV/estágio C)

iECA/BRA

Classe I

Antagonista
Mineralocorticoide

Betabloqueador
INRA*

Classe IIa

Diuréticos para controle de congestão

NYHA ≥ II
INRA**

iSGLT2

Reavaliação clínica e
funcional em 3-6 meses

Manter
tratamento

Assintomático

NYHA ≥ II

Encaminhamento para centro
especializado
(IC avanaçada)

NYHA III/IV

Estratégias terapêuticas adicionais

FEVE ≤ 35%
Afrodescendente
autodeclarado
QRS ≥ 150 ms QRS 120-149 ms
FEVE ≤ 35%
Ritmo sinusal
BRE

TRC

TRC

H‐N

FEVE ≤ 35%
Ritmo sinusal
FC > 70 bpm

FEVE
≤ 30%-35%
Isquêmico

Ivabradina

CDI

FEVE ≤ 45%
Ritmo sinusal
Fibrilação atrial

Não isquêmico
CDI

Digoxina

*Em lugar de iECA/BRA
**Em substituição a iECA/BRA

Figura 4. Algoritmo de tratamento da insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Adaptada de Marcondes-Braga et al.54
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