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dEscRiÇÃo do Estudo
O consumo moderado de álcool tem sido associado, em estudos ob-
servacionais, a uma menor incidência de doenças cardiovasculares. 
No entanto, a associação entre hipertensão arterial e consumo de 
álcool permanece controversa. O presente estudo procurou, mais 
uma vez, identificar a existência de associação entre o consumo 
de álcool e a incidência de hipertensão arterial sistêmica.

Com base na CARDIA, coorte de adultos jovens afro-americanos 
e caucasianos de quatro estados americanos seguidos por 20 anos, 
selecionaram-se 4.711 indivíduos. No momento do recrutamento, 
entre 1985 e 1986, eles não tinham hipertensão, tinham pelo me-
nos uma medida de pressão arterial e apresentavam registros sobre 
o consumo de álcool. O fator em estudo foi o consumo de álcool 
avaliado por meio do questionamento sobre o consumo de bebida 
alcoólica no último ano, seguido da quantificação do consumo e da 
classificação segundo as categorias do NIAAA (National Institute on 
Alcohol Abuse and Alcoholism). O desfecho clínico foi hipertensão 
arterial sistêmica, segundo os critérios do JNC 7 (Seventh Report of 
the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, 
and Treatment of High Blood Pressure)1.

Ao se realizarem a regressão logística após a estratificação 
(homens afro-americanos, mulheres afro-americanas, homens 
caucasianos e mulheres caucasianas) e o controle para principais 
fatores de risco cardiovasculares (à exceção de atividade física) 
e para aspectos socioeconômicos (educação e renda), o único 
grupo que apresentou redução estatisticamente significativa no 
risco de incidência de hipertensão foi o das mulheres caucasianas, 
e o resultado de maior impacto foi no grupo de consumo de álcool 
de 7 ou mais doses por semana (HR 0,25; IC 95% 0,10-0,65).

comEntÁRio
Os resultados do presente estudo não demonstram uma clara 
associação entre padrão de consumo de álcool e maior ou menor 
incidência de hipertensão. O fato de a população estudada ser 
constituída por afro-americanos e caucasianos seguidos por 
um longo período aumenta a sua validade externa. No entanto, 
podem-se identificar alguns vieses. Não houve controle ade-
quado para atividade física na análise multivariada, as medidas 
de álcool são baseadas em entrevistas, e não em amostras 
biológicas, e há a possibilidade da existência de potenciais 
fatores de confusão residuais, tais como outros aspectos socio-
econômicos. Apesar disso, o estudo é bem conduzido e os seus 
resultados, em comparação com outros estudos (Nurse’s Health 
Study II2, Womens’s Health Study3, Physicians Health Study4, 
Atherosclerosis Risk in Communities – ARIC5), reforçam que 
ainda não há conclusões definitivas sobre o papel do consumo 
de álcool na incidência de hipertensão.
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