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ABSTRACT
Acute stroke is one of the main causes of morbidity in 
Europe, and the first cause of death in Portugal. The 
majority is ischemic in nature and arterial hypertension 
is a major etiologic factor. In acute stroke, more 
than 75% of the patients have arterial hypertension, 
however, available data about hypertension treatment 
in this phase is controversial.
Scientific evidence shows a “U” relationship between 
blood pressure values and morbidity, but different 
results about morbi-mortality reduction with arterial 
hypertension drop in acute stroke.
While there is some controversy in literature around 
this matter, there are some expert recommendations 
regarding this theme. It is consensual that reversible 
causes of arterial hypertension must be treated, like 
anxiety and post-stroke complications, as is also the 
promotion of an immediate descend of blood pressure 
in hypertensive patients with acute target organ failure. 
There are blood pressure target values recommended 
to this population and suggestion of therapeutic 
options, according to hypertension severity and 
thrombolysis necessity. 
In this paper, authors review the available literature 
about arterial hypertension treatment in acute stroke, 
and propose therapeutic options, according to state 
of art.
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RESUMO
O acidente vascular cerebral (AVC) é uma importante 
causa de morbilidade na Europa e a primeira causa de 
morte em Portugal. A maioria é de natureza isquémica 
e a hipertensão arterial (HTA) é um importante factor 
etiológico. Na fase aguda do AVC, mais de 75% dos 
doentes apresenta HTA, todavia, a literatura disponível 
acerca do tratamento da HTA na fase aguda é 
controversa.
A evidência científica mostra uma relação em “U”, entre 
os valores de pressão arterial (PA) e a morbilidade, 
mas disponibiliza dados díspares sobre a redução 
da morbi-mortalidade cerebrovascular com a descida 
activa da HTA.
Dada a controvérsia, foram criadas recomendações 
acerca deste tema. É consensual o tratamento das 
causas extrínsecas de HTA, como a ansiedade e as 
complicações no pós-AVC, bem como, a descida 
imediata da PA em doentes hipertensos com lesões 
agudas de órgãos-alvo. Os valores-alvo de PA e 
terapêutica a utilizar dependem da gravidade da HTA 
e da indicação para trombólise. 
Neste trabalho, os autores revêem a literatura existente 
sobre o tratamento da HTA na fase aguda do AVC e 
avançam com propostas terapêuticas, de acordo com 
o estado da arte.
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INTRODUÇÃO
O acidente vascular cerebral (AVC) agudo é um dos 
principais motivos de morbilidade e incapacidade a 
longo prazo na Europa, sendo a primeira causa de 
morte em Portugal.[1,2,3] Estudos apontam para uma 
incidência de 1 a 2/1000 habitantes por ano, crescente 
com o aumento da idade, e uma mortalidade hospitalar 
que varia entre os 17 e os 30%.[3]

O surgimento do conceito “tempo é cérebro”, propiciado 
pelo aumento do conhecimento fisiopatológico e 
do aparecimento de novas terapêuticas para o AVC 
agudo, veio alterar a abordagem destes doentes, 
levando a que o AVC seja encarado como uma 
emergência médica.[1,2]

A maioria (69-75%) dos AVC são isquémicos e os 
dados epidemiológicos apontam a hipertensão 
arterial (HTA) como um dos factores etiológicos mais 
importantes.[1,2,4] Todavia, o efeito da HTA na fase 
aguda do AVC é um tema controverso, assim como os 
dados disponíveis na literatura acerca do tratamento 
da HTA neste período.[5]

Este trabalho tem como objectivo clarificar os 
mecanismos fisiopatológicos da HTA no enfarte 
cerebral, rever a evidência científica disponível 
acerca do tratamento deste factor de risco vascular 
na fase aguda do AVC e avançar com uma proposta 
terapêutica de acordo com o estado de arte.

FISIOPATOLOGIA DO ENFARTE CEREBRAL
O AVC isquémico ocorre por haver uma perda 
repentina de fluxo sanguíneo para uma determinada 
área do cérebro, provocando em poucos minutos 
a morte neuronal, no centro da zona enfartada. À 
periferia desse centro, existe uma área, chamada de 
zona de penumbra isquémica, que contém tecido 
viável por várias horas, decorrente da perfusão 
residual do vaso afectado e da irrigação dessa zona 
por vasos colaterais. É essencial proteger esta área, 
dado que pode isquemiar secundariamente por 
sofrimento neuronal induzido pelos efeitos citotóxicos 
da cascata bioquímica despoletada pela isquemia.[1]

Na maioria (> 75%) dos doentes com AVC coexiste 
HTA, que melhora espontaneamente ao longo da 
primeira semana pós-AVC. Este fenómeno pode ser 
explicado por variadas razões, entre elas a existência 
de HTA prévia (em 50 a 60% dos doentes), de 
ansiedade decorrente da hospitalização, da activação 
neuroendócrina que surge numa situação de AVC, e 
da ocorrência de complicações como náuseas, dor, 
hipóxia, retenção urinária ou hipertensão intracraniana 
com reflexo de Cushing subsequente.[1,6,7] Sabe-
se, também, que há falha de autoregulação do fluxo 
sanguíneo na zona de penumbra cerebral e que nessa 

área a perfusão depende, essencialmente, da pressão 
arterial. Assim sendo, seria defensável que a forma 
de proteger a zona de penumbra e, assim, diminuir 
a área de enfarte, seria permitir valores tensionais 
mais elevados na fase aguda do AVC.[1] No entanto, a 
evidência científica não é tão coerente.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA
Vários estudos observacionais demonstram a 
existência de uma relação em “U”, na qual, tanto a HTA 
como a hipotensão, são factores de mau prognóstico 
no AVC agudo. Relatam ainda uma associação da HTA 
com a recidiva precoce e com o aumento do risco de 
edema cerebral e de transformação hemorrágica.[2,6]

Estes dados obtiveram confirmação em 2004, no 
estudo de Castillo et al, que mostrou um aumento de 
40% no risco de deterioração neurológica precoce e 
um aumento de 23% no risco de mau prognóstico por 
cada subida de 10 mmHg acima de 180 mmHg de 
pressão arterial sistólica (PAS) e, da mesma forma, 
por cada 10 mmHg de descida abaixo de 180 mmHg 
de PAS, o risco de deterioração neurológica precoce 
aumentava 6%, o de mau prognóstico 25% e o risco 
de morte em 7%.[8]

Em 2009, na meta-análise de Geeganage et al, foram 
analisados 37 estudos (9008 doentes) e encontraram 
também uma relação, em U e J, não estatisticamente 
significativa, entre as diferenças de pressão arterial 
e morte precoce (<1 mês), morte aos 90 dias, e 
dependência e morte no final do seguimento.[7]

Eveson et al, avaliaram o efeito hemodinâmico e a 
segurança do uso de lisinopril nas primeiras 24h 
pós-AVC. Foram analisados 40 doentes com pressão 
arterial (PA)> 140/90 mmHg e concluiram que é um 
hipotensor seguro e eficaz na fase aguda.[9]

A melhoria da morbilidade e a diminuição da 
mortalidade, através da descida da HTA na fase 
aguda do AVC é demonstrada em alguns trabalhos 
nos últimos anos.
Em 2003 foi publicado o estudo ACCESS, randomisado, 
duplamente cego e multicêntrico, que englobou 399 
doentes com AVC isquémico agudo, que apresentavam 
HTA (PA > 200/110 mmHg entre as 6 e as 24h pós 
- AVC ou PA >180/105 mmHg entre as 24 e as 36h 
pós-AVC). Foi avaliado o efeito do candesartan versus 
placebo e verificaram que havia diminuição da morbi-
mortalidade cardiovascular e cerebrovascular ao fim 
de 1 ano, naqueles doentes que iniciavam terapêutica 
com candesartan no primeiro dia pós – AVC.[10]

Mais tarde, em 2009, o estudo CHHIPS, também 
randomisado, multicêntrico e duplamente cego, tinha 
como objectivo avaliar o efeito hipotensor do lisinopril 
ou labetalol versus placebo até às 36h pós AVC. 
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Incluiu 172 doentes com tensão arterial sistólica (TAS) 
> 160 mmHg e concluiu haver uma diminuição da 
mortalidade aos 3 meses, no grupo medicado.[11]

Todavia, outros artigos contrapõem estes achados 
e não conseguem comprovar um efeito positivo na 
redução da HTA.
O estudo PRoFESS, randomisado, multicêntrico, 
duplamente cego, publicado em 2008, avaliou 20332 
doentes em dois ramos. Um que pretendia avaliar o 
efeito da aspirina e dipiridamol versus clopidogrel 
e o outro que avaliava o uso de telmisartan versus 
placebo. Neste último, não houve diferenças entre os 
grupos, no que respeita à recorrência do AVC, morte 
cardiovascular, e no outcome combinado que avaliava 
a recorrência do AVC, enfarte agudo do miocárdio 
(EAM) ou insuficiência cardíaca.[12]

Recentemente, o estudo SCAST, publicado em 2011, 
estudou o efeito do candesartan versus placebo 
durante 1 semana. Englobou 2004 doentes com TAS> 
140 mmHg e AVC agudo, até às 30h. Mostrou uma 
tendência para o agravamento funcional, aos 6 meses, 
no grupo do candesartan e não houve diferenças 
quanto à morte vascular, EAM e AVC isquémico aos 
6 meses.[13]

Assim, a evidência científica aponta para um pior 
prognóstico nos doentes com HTA ou hipotensão, na 
fase aguda do AVC existindo, contudo, controvérsia 
acerca do benefício na morbi-mortalidade 
cerebrovascular com a descida dos valores de HTA na 
fase aguda do AVC.
Encontra-se a decorrer o estudo piloto PIL_FAST, 
multicêntrico, que pretende avaliar os efeitos da 
descida precoce da HTA, através da administração 
pré - hospitalar de lisinopril versus placebo, em 
doentes hipertensos (TAS> 160 mmHg), com suspeita 
de AVC. Os autores avançam com a hipótese que uma 
terapêutica mais precoce pode acarretar melhores 
resultados na prevenção da morbimortalidade destes 
doentes.[14]

O ESTADO DA ARTE
Não existindo evidência científica concordante sobre 
os valores-alvo da pressão arterial na fase aguda do 
AVC e existindo mesmo alguns dados contraditórios 
sobre o benefício de tratar a HTA, alguns peritos 
criaram recomendações acerca do modo de actuação 
nesta fase.
A European Union Stroke Initiative (EUSI) recomenda 
que no doente previamente hipertenso, a PA máxima 
seja de 180/100-105 mmHg, no doente que irá ser 
submetido a trombólise seja <180/110 mmHg e no 
doente que não tem indicação para trombólise uma 

RECOMENDAÇÕES DA EUSI PARA PA- ALVO

Doente previamente hipertenso
PASmáx     180 mmHg
PADmáx  100-105 mmHg

Doente a ser submetido a Trombólise PA   < 180/110 mmHg

Doente sem indicação para Trombólise
PAS     160-180 mmHg
PAD       90-100 mmHg
PAM     110-130 mmHg

Tabela 1  |  Valores alvo de pressão arterial recomendados pela EUSI, 
na fase aguda do AVC. PA- pressão arterial; PAS-pressão arterial 
sistólica; PAD- pressão arterial diastólica; PAM-pressão arterial média; 
máx-máxima.

PA máxima de 160-180/90-100 mmHg, com pressão 
arterial  média  (PAM) entre 110 e 130 mmHg.[1]  
(tabela 1) 

É consensual que é necessário tratar as causas 
extrínsecas que cursam com HTA, como a ansiedade 
e as complicações no pós-AVC (retenção urinária, 
dor e a hipertensão intracraniana) e promover uma 
descida imediata da PA em doentes com insuficiência 
cardíaca, dissecção da aorta, enfarte agudo do 
miocárdio ou lesão renal aguda.[1,4,6]

É também unânime que se deve descer activamente a 
PA em doentes com indicação para trombólise e PA> 
185/110 mmHg ou em doentes sem indicação para 
trombólise e com PA> 220/120 mmHg. Recomenda-
se uma redução de ~15% da PAM nas primeiras 24h.
[1,2,4,15] 

A terapêutica recomendada baseia-se em fármacos de 
fácil titulação, com acção imediata e semi-vida curta. 
Assim, é aconselhado o uso de labetalol endovenoso, 
nitroglicerina, nicardipina, urapidil ou nitroprussiato 
de sódio endovenosos, ou ainda captopril oral. Deve 
evitar-se o uso de nifedipina e as mudanças abruptas 
de PA.[1]

Na tabela 2 estão descritas as recomendações da 
American Heart Association para o tratamento da HTA 
na fase aguda do AVC.
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RECOMENDAÇÕES DA AHA

DOENTES CANDIDATOS A TROMBÓLISE

PAS>185 mmHg ou PAD> 110 mmHg

Labetalol 10 a 20 mg ev em 1 a 2 minutos em bólus, podendo repetir 1x;

Nicardipina ev, 5 mg/h, titulando até 2.5 mg/h em intervalos de 5 a 15 min, até um máx de 15 mg/h; 
reduzir até 3 mg/h assim que PA desejada.

Se PA continuar superior a 185/110 mm Hg, não efectuar trombólise.

CONTROLO DA PA DURANTE E APÓS TROMBÓLISE

Monitorizar PA a cada 15 min durante o tratamento e após 2h; a cada 30 min durante as 6h seguintes e a cada 1h durante as restantes 16h

Se PAS>180 a 230 mmHg ou PAD> 105 a 120 mmHg

Labetalol 10 mg eV durante 1 a 2 min, podendo repetir a cada 10-20 min, até à dose máx de 300 mg

Labetalol 10 mg ev seguido de perfusão de 2-8 mg/min

Se PAS>230 mmHg ou PAD> 121 a 140 mmHg

Labetalol 10 mg ev durante 1 a 2 min, podendo repetir a cada 10-20 min, até à dose máx de 300 mg

Labetalol 10 mg ev seguido de perfusão de 2-8 mg/min

Nicardipina ev, 5 mg/h, titulando até 2.5 mg/h em intervalos de 5 min,até um máx de 15 mg/h

Se PA não controlada considerar o uso de nitroprussiato de sódio.

Tabela 2  |  Valores de tratamento da HTA recomendados pela AHA na fase aguda do AVC. PA- pressão arterial; PAS-pressão arterial sistólica; 
PAD- pressão arterial diastólica; máx-máxima.

Face ao exposto, e de acordo com as recomendações existentes até à data, os autores apresentam um algoritmo 
de actuação nos doentes hipertensos com AVC isquémico (ver figura 1).

	  
Figura 1  |  Algoritmo de actuação no AVC isquémico agudo. PA máx- pressão arterial máxima; PA- pressão arterial; PAM- pressão arterial média; 
ev- endovenoso. 
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MEDICAÇÃO ANTI-HIPERTENSORA DOMICILIÁRIA
Existe controvérsia acerca da manutenção ou 
suspensão da medicação anti-hipertensora domiciliária 
na fase aguda do AVC. Nas situações em que não 
existe cumprimento terapêutico, a manutenção da 
medicação pode causar uma descida brusca da PA, o 
que acarreta efeitos maléficos ao doente.
O estudo COSSACS, prospectivo, randomizado, 
avaliou a influência no grau de dependência e morte 
às 2 semanas, bem como na mortalidade aos 6 meses, 
em doentes com AVC, comparando a manutenção da 
terapêutica anti-HTA do domicílio vs placebo, e não 
encontrou diferenças entre os grupos.[16]

Encontra-se a decorrer o estudo ENOS, que também 
se debruça sobre este tema, ainda sem resultados 
disponíveis.[17]

LEARNING POINTS

• O AVC é uma situação que acarreta elevada 
morbilidade, sendo a primeira causa de morte 
em Portugal.

• A HTA é um dos factores etiológicos mais 
importantes; o efeito do tratamento da HTA na 
fase aguda do AVC é um tema controverso

• É imperioso tratar sempre as causas 
extrínsecas condicionadoras de HTA, como a 
ansiedade e as complicações no pós-AVC e 
deve promover-se uma descida imediata da 
pressão arterial em doentes hipertensos com 
lesões agudas de órgãos-alvo.

• A EUSI recomenda valores-alvo para a 
população de doentes hipertensos, de acordo 
com a história prévia de HTA e da possibilidade 
de serem ou não submetidos a trombólise. 
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