
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arapongas  
2018 

SAMARA CRISTINA BARRADO DA SILVA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO FARMACÊUTICA AOS PACIENTES COM A 
HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA  

 
 
 



Arapongas 
2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO FARMACÊUTICA COM A HIPERTENSÃO 
ARTERIAL SISTÊMICA 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
à Universidade do Norte do Paraná – 
UNOPAR, como requisito parcial para a 
obtenção do título de graduado em Farmácia. 

Orientador: Ana Flávia Wollmersheiser 

 

 

 

SAMARA CRISTINA BARRADO DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAMARA CRISTINA BARRADO DA SILVA  

 

 
ATENÇÃO FARMACÊUTICA COM A HIPERTENSÃO ARTERIAL 

SISTÊMICA 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
à Universidade do Norte do Paraná – 
UNOPAR, como requisito parcial para a 
obtenção do título de graduado em Farmácia. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Prof(a). Alexandre Rocha Alves Pereira 

 

 

Prof(a). Giovanna B. Digiovani Rosseti 

 

 

 

 

 

Arapongas, 05 de dezembro de 2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho primeiramente a 

Deus por ser essencial em minha vida e a 

toda família por ter me dado todo apoio 

necessário para que eu chegasse aqui.



AGRADECIMENTOS   

 

Agradeço primeiramente, à Deus,  que me deu energia e benefícios para 

concluir todo esse trabalho.  

Agradeço aos meus pais que me incentivaram todos os anos que estive na 

faculdade.  

A minha irmã que me apoiou para que esse trabalho se realizasse. 

Enfim, agradeço a todas as pessoas que fizeram parte dessa etapa decisiva 

em minha vida. 

  



DA SILVA, Samara Cristina Barrado. Atenção Farmacêutica com a Hipertensão 
Arterial Sistêmica. 2018. 30. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Farmácia) – Universidade do Norte do Paraná - UNOPAR, Arapongas, 2018. 

 

RESUMO 

 

A hipertensão arterial sistêmica tem se agravado significativamente na população 

brasileira devido a falta de uma alimentação saudável e sedentarismo, onde se 

percebe também que a assistência farmacêutica é fraca com esse tipo de paciente, 

não dando a devida importância e assim deixando passar despercebida a chance de 

melhorar a saúde e garantir que ele não volte a cometer os mesmos erros durante a 

doença. O objetivo geral de estudo foi descrever a intervenção farmacêutica na 

promoção da adesão ao tratamento e redução das complicações decorrentes da 

Hipertensão Arterial Sistêmica. Como objetivos especificos procurou-se descrever a 

Hipertensão Arterial Sistêmica e seus fatores de risco; revisar o tratamento 

farmacológico dos pacientes hipertensos; Apresentar o papel do profissional 

farmacêutico prestado aos pacientes hipertensos. Como principal resultado 

apresentou-se que o farmacêutico deve prestar assistência na prescrição e 

dispensação de medicamentos aos pacientes hipertensos, informando sobre a 

prevenção e cuidados com hábitos de vida saudáveis e o uso racional dos fármacos. 

Também é importante que integre as equipes de saúde nas unidades de 

atendimento para o acompanhamento e educação em saúde dos profissionais e 

pacientes no uso racional de medicamentos e na prevenção a automedicação. A 

metodologia utilizada consiste em uma revisão bibliográfica que desenvolve a partir 

de materiais já publicados e que se compõem de artigos científicos. Trata-se de um 

estudo de revisão, que utiliza o referencial da pesquisa bibliográfica dirigida para os 

estudos que apresentam o tema sobre Hipertensão Arterial Sistêmica.  

 
 
Palavras-chave: Hipertensão arterial; Tratamento farmacológico da hipertensão 

arterial; Acompanhamento farmacoterapêutico; Atenção farmacêutica. 
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ABSTRACT 

Systemic arterial hypertension has worsened significantly in the Brazilian population 

due to a lack of healthy food and sedentary lifestyle, where it is also noticed that the 

pharmaceutical assistance is weak with this type of patient, not giving due 

importance and thus leaving unnoticed the chance of improve health and ensure that 

he does not make the same mistakes again during the illness. The general objective 

of this study was to describe the pharmaceutical intervention in promoting adherence 

to treatment and reducing complications due to Systemic Arterial Hypertension. 

Specific objectives were to describe systemic arterial hypertension and its risk 

factors; to review the pharmacological treatment of hypertensive patients; To present 

the role of the pharmaceutical professional given to hypertensive patients. The main 

result was that the pharmacist should assist in prescribing and dispensing 

medications to hypertensive patients, informing about the prevention and care of 

healthy life habits and the rational use of drugs. It is also important that health teams 

be integrated in the care units for the health monitoring and education of 

professionals and patients in the rational use of medicines and in the prevention of 

self-medication. The methodology used consists of a bibliographical review that 

develops from materials already published and that are composed of scientific 

articles. This is a review study that uses the bibliographical research referenced for 

the studies that present the topic on Systemic Arterial Hypertension. 

 
 
 

 

Key-words: Arterial hypertension; Pharmacological treatment of arterial hypertension; 

Pharmacotherapeutic follow-up; Pharmaceutical attention. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A hipertensão arterial sistêmica é uma doença de grande predominância no 

mundo e com um importante fator de risco no aumento de doenças 

cardiovasculares, portanto representa um importante problema de saúde pública no 

mundo. Diante dessa realidade, os papéis dos profissionais de saúde ganham mais 

importância, principalmente em uma faixa etária em que há a maior probabilidade de 

ocorrência de doenças cardiovasculares. Desta forma, é preciso discutir a 

importância da atuação do profissional farmacêutico, e refletir sobre os aspectos do 

trabalho em equipe, no que refere-se aos cuidados com a saúde do idoso e ao uso 

dos medicamentos. 

As medidas de prevenção da hipertensão arterial sistêmica, como o 

desenvolvimento de ações de educação em saúde associadas a prática de 

exercícios físicos e dieta balanceada, são de grande importância para minimizar o 

impacto desfavorável sobre a morbimortalidade em pacientes hipertensos. O estudo 

em questão ressalta a importância da prestação de serviços de Atenção 

Farmacêutica ao paciente hipertenso, onde a cada dia surgem oportunidades para o 

profissional farmacêutico realizar o seu trabalho de modo assistencial.  

Como é feito o monitoramento da adesão ao tratamento de pacientes 

hipertensos, e qual a função do farmacêutico dentro desse procedimento? O 

profissional farmacêutico, através da prática Atenção Farmacêutica, torna-se um 

aliado à busca da melhoria da qualidade de vida do paciente. O acompanhamento 

farmacoterapêutico, assim como as intervenções realizadas são ações de 

compromisso mútuo, entre paciente e profissional, e que caminham para detectar, 

prevenir e solucionar estas falhas na farmacoterapia de hipertensos. A influência do 

profissional de saúde explicando, ensinando e ajudando os pacientes na sua vida 

hipertensa, visa melhorar a qualidade de vida dos portadores dessa doença. 

O objetivo geral foi descrever a intervenção farmacêutica na promoção da 

adesão ao tratamento e redução das complicações decorrentes da Hipertensão 

Arterial Sistêmica. O objetivo especifico foi descrever a Hipertensão Arterial 

Sistêmica e seus fatores de risco; revisar o tratamento farmacológico dos pacientes 

hipertensos; e apresentar o papel do profissional farmacêutico prestado aos 

pacientes hipertensos. 
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O trabalho consiste em uma revisão bibliográfica que desenvolve a partir de 

materiais já publicados e que se compõem de artigos científicos. Trata-se de um 

estudo de revisão, que utiliza o referencial da pesquisa bibliográfica dirigida para os 

estudos que apresentam o tema sobre Hipertensão Arterial Sistêmica. Foi definido, 

para a realização desse trabalho artigos publicado entre os anos de 2001 a 2018. A 

localização dos artigos foi realizada em publicações disponíveis no meio eletrônico, 

nas seguintes bases de dados Scientific Eletronic Library Online (Scielo) e na 

literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs). Seguindo 

esses requisitos foi realizada uma minuciosa leitura dos materiais para se ter um 

panorama do conjunto das informações que eles continham. Em seguida, foi 

realizada uma leitura exploratória para verificas se os artigos obtidos condizem com 

o objetivo principal do estudo. E como ultimo processo, houve a leitura interpretativa 

com objetivo de entender e compreender o que os autores evidenciaram em seus 

estudos. Após analise, leituras, interpretações, foram destacados os aspectos que 

se encaixam na proposta do trabalho. 
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2. A HIPERTENSÃO ARTERIAL E OS SEUS FATORES DE RISCOS 

 

2.1 A Hipertensão Arterial Sistêmica 

 

A pressão arterial é a pressão que o sangue faz contra as paredes internas 

das artérias quando bombeado do coração para o organismo, assim sendo dividida 

em pressão sistólica e diastólica, onde a pressão sistólica é a pressão arterial 

máxima feita sobre as paredes das artérias durante a contração dos ventrículos, 

período em que ocorre a expulsão do sangue do coração para as artérias e a 

pressão diastólica é a pressão arterial mínima registrada durante o relaxamento do 

músculo cardíaco, período este onde ocorre o enchimento de sangue nos 

ventrículos (BRASIL, 2010). 

A hipertensão arterial sistêmica é uma condição clínica causada por diversos 

fatores que tem como característica altos níveis da pressão arterial, associando-se a 

alterações das funções dos órgãos como: coração, rins, encéfalo e vasos 

sanguíneos. Podendo causar consequentemente eventos cardiovasculares não 

fatais e fatais (VI DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO, 2010). 

Para Moroz et al. (2016), a Hipertensão Arterial Sistêmica, é um grande 

problema de saúde pública, é de difícil controle e prevalece em nosso meio. Trata-se 

de uma doença crônica não transmissível, que se não controlada, resulta em 

diversas complicações como o Acidente Vascular Encefálico, Infarto Agudo do 

Miocárdio, doença renal crônica e até a morte, caso não seja diagnosticada, 

controlada e tratada precocemente. 

O número de adultos hipertensos aumentou de 594 milhões em 1975 para 

1,13 bilhões em 2015, sendo que 597 milhões de homens e 529 milhões de 

mulheres. Esse aumento foi devido ao crescimento e envelhecimento das 

populações. No estudo realizado sobre os níveis de pressão arterial de 19,1 milhões 

de adultos de diversos estudos populacionais entre os anos de 1975 a 2015, foi 

observado um alto desvio nos níveis dos países de alto nível socioeconômico para 

os de baixo nível do sul da Asia e da Africa Subsaariana. Já na Europa Oriental e 

Central e na America Latina os níveis permaneceram elevados (NCD RISK FACTOR 

COLLABORATION, 2015). 
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A Hipertensão Arterial Sistêmica é diagnosticada quando se detecta altos 

níveis de pressão arterial aferida casualmente. A medida da pressão arterial deve 

ser realizada em toda avaliação por médicos de qualquer especialidade e demais 

profissionais da saúde. A hipertensão é um grave problema de saúde publica no 

Brasil e no mundo. Ela é um dos mais importantes fatores de risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares. (VI DIRETRIZES BRASILEIRAS DE 

HIPERTENSÃO, 2010). 

Grande parte das pessoas hipertensas não apresenta os sintomas da doença 

inicialmente e por isso, a medição regular da pressão arterial é de grande 

importância para que possa prevenir a hipertensão, e que pode ser controladas com 

medicamentos, atividades físicas, dieta e atividades de relaxamento 

(RADOVANOVIC et al. 2014). 

De acordo com Longo et al. (2011), na aferição de pressão arterial em 

pessoas idosas deve-se tomar cuidado ao diagnosticar a hipertensão arterial 

sistêmica devido à probabilidade de ocorrência de valores falsamente elevados de 

pressão arterial pelo aumento da rigidez dos vasos dos idosos com redução das 

fibras elásticas e o aumento do colágeno e calcificação, assim endurecendo a 

parede do vaso sanguíneo, alterações próprias do envelhecimento, diminuição  

excessiva da pressão arterial após as refeições entre outras. A maioria dos 

pacientes com hipertensão tem o peso elevado, e diversas pesquisas com 

populações diferentes mostram que o sobrepeso e a obesidade são responsáveis 

por 20% a 30% dos casos de hipertensão arterial. 

 

2.2 Os Fatores de risco relacionados à Hipertensão Arterial Sistêmica 

 

Para Fonseca et al. (2009), as razões mais comuns da hipertensão são a 

alimentação inadequada, o excesso de gordura e sódio, o estresse emocional, a 

vida sedentária, isto é, as pessoas que não são acostumadas a se movimentar ou 

praticar alguma atividade física. 

A hipertensão arterial também é consequência do tabagismo, pessoas 

fumantes têm mais chances para doenças cardiovasculares do que pessoas não 

fumantes. O ato de fumar possibilita o espasmo dos vasos coronários, ou devido o 

efeito de substâncias lesivas na fumaça, que é o monóxido de carbono e 
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substâncias tóxicas. A pressão arterial pode aumentar devido ao consumo de 

bebidas como vinho, cervejas e destilados, onde o efeito pode mudar de acordo com 

a importância e o gênero associado a quantidade de etanol, bem como o uso 

frequente de bebidas. O uso de algumas drogas ajuda com o aumento da pressão 

arterial, por exemplo: os anticoncepcionais orais, anti-inflamatórios não hormonais, 

corticosteroides, esteroides anabolizantes, descongestionantes, antiácidos ricos em 

sódio, hormônios tireoidianos em doses elevadas, anfetaminas, eritropoietina, 

cocaína e carbenoxolona (GUYTON; HALL, 2006). 

O estudo dos fatores de risco para doenças cardiovasculares pode apresentar 

um método útil não envolvendo analises laboratoriais, como alternativa para locais 

com poucos recursos. Neste caso, a precoce identificação de alteração da pressão 

arterial se apresentara sendo indispensável na redução do desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares (MOURA,2015).  

Os fatores de risco associados a pressão arterial podem ser divididos em: 

sexo, idade e etnia; fatores socioeconômicos; ingestão de bebidas alcoólicas e 

alimentação; sedentarismo, estresse e hábitos não saudáveis (REVISTA 

BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2010; BRASIL, 2006). 

Referente ao sexo, na literatura pesquisada há uma contradição em pequenos 

números de pesquisa, para o Manual de Orientação Técnica da Hipertensão Arterial 

(SÃO PAULO, 2011), a diferença é mínima que a mesma prefere não indicar se 

mulheres ou homens possuem mais chances. Já para o Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2011) homem até 50 anos tem mais chances de ter hipertensão, 

entretanto as mulheres com mais de 50 anos lideram essa estatística. No estudo de 

Framingham no qual acompanha os fatores de risco cardiovascular a longo prazo, foi 

notado uma maior prevalência da hipertensão em homens e mulheres acima de 65 

anos de idade, a pressão arterial é baixa na mulheres em idade precoce, apesar que 

sua elevação com a idade ser muito mais do que no caso dos homens (LLOYDE 

etal. 2002). 

Levando em consideração a idade pessoas com mais de 55 anos são mais 

propensas a terem a hipertensão arterial. Devido ao aumento de expectativa de vida 

o aumento do índice é proporcional (MALTA, 2006; BRASIL, 2006).  

Já levando em consideração a etnia, todas as referências pesquisadas 

indicam que pessoas negras possuem mais chances de desenvolverem essa 

patologia (BRASIL, 2001; SÃO PAULO, 2011). 
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Por mais complexo que seja um estudo para avaliar se os fatores 

socioeconômicos interferem na ocorrência da hipertensão arterial algumas 

publicações indicam que pessoas com baixo nível socioeconômico tem maior 

propensão em ter essa doença (BRASIL, 2001; REVISTA BRASILEIRA DE 

HIPERTENSÃO, 2010).  

Molina conclui em seus estudos, que fatores socioeconômicos a presença do 

pai em casa ou o fato da criança não realizar suas alimentações na mesa aumentam 

o risco da criança consumir uma alimentação de baixa qualidade assim aumentando 

o risco de doenças cardiovasculares (MOLINA, 2010). 

O consumo abusivo de bebidas alcoolicas em longos períodos de tempo não 

é aconselhado para portadores da hipertensão arterial que utilizam os 

medicamentos de controle, pois podem diminuir o efeito dos anti-hipertensivos, 

sendo assim um fator negativo para com o controle da pressão arterial (BRASIL, 

2001; REVISTA BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2010; STIPP, 2007). 

A alimentação saudável aumenta a qualidade de vida, modificando o estilo de 

vida e o tornando mais saudável, teria um impacto em relação as doenças crônicas. 

Uma alimentação com grande quantidade de ingestão de sal aumenta o risco de 

hipertensão arterial elevando a probabilidade da doença. Uma alimentação com a 

ingestão de sal em excesso aumenta os riscos de hipertensão, o brasileiro ingere em 

torno de uma quantidade duas vezes maior de sal nas refeições, elevando as 

chances da doença Pessoas que consomem uma menor quantidade de sal tem 

menor probabilidade de hipertensão, e assim não aumentando sua pressão com o 

avanço da idade (REVISTA BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2010). 

A falta de uma atividade física provoca a perda da flexibilidade articular 

aumentando assim a ocorrência de diversas doenças ampliando quando o 

sedentarismo é associado ao tabagismo, podendo comprometer diversos órgãos e 

causar a hipertensão arterial sistêmica (REVISTA BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 

2010). 

O estresse quando faz parte da vida da pessoa, se torna crônico e isso esta 

associado ao crescente numero de fatores relacionados a condição de saúde, 

abrangendo a doenças cardiovasculares, diminuição da capacidade imunológica do 

individuo e a hipertensão arterial. O controle do estresse é fundamental para levar 

uma vida saudável e diminuir os riscos de problemas de saúde, favorecendo o 
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gerenciamento da pressão arterial e sustentando uma melhor qualidade de vida 

(REVISTA BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2010). 

Manter os hábitos saudáveis é essencial para o combate da hipertensão 

arterial, considerando o peso saudável, o peso relativo, e avaliar o índice de massa 

corporal é uma forma visível e superficial de analisar se o organismo esta saudável 

(SICHIERI, 2000). 
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3. TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 
 
 
Boa parte das pessoas hipertensas inicialmente não manifestam sintomas da 

doença, em razão disso, a aferição regular da pressão arterial é importante para 

prevenir a hipertensão, que pode ser controlada com medicamentos, dieta, 

atividades físicas e atividades de relaxamento (RADOVANOVIC et al. 2014).  

A mudança no estilo de vida do paciente que possui pressão arterial sistêmica 

é necessária, com a realização de exercícios físicos, controle de peso e uma dieta  

que contenha redução de sal, associando-se ou não o uso de medicamentos, que 

pode ser administrado de forma isolada ou associado (LONGO et al, 2011). 

O tratamento da hipertensão pode ser sem ou com medicamentos. O primeiro 

é, feito por meio do controle do peso, da redução do consumo do sal, da melhora do 

padrão alimentar, da moderação no consumo de bebidas alcoólicas, da prática 

regular de exercício físico, da abstenção do tabagismo e do controle do estresse 

psicoemocional; já o medicamentoso tem por base o uso de drogas prescritas pelo 

médico, conforme a gravidade do quadro (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2010).  

 

3.1 Tratamentos Não Farmacológicos 

 

A hipertensão arterial primária não tem cura, mas o tratamento previne as 

complicações. Antes de prescrever a administração de medicamentos, é 

recomendável adotar medidas que estimulem hábitos de vida saudáveis. A 

prevenção e o tratamento da hipertensão através de intervenções não 

medicamentosas vêm conquistando vários adeptos, médicos e pacientes, estão 

utilizando esta estratégia terapêutica com mais freqüência, desfrutando dos seus 

benefícios a médio e longo prazo. (MIO JR, 2002). 

O tratamento para controlar a pressão arterial tem como finalidade a redução 

da morbidade e da mortalidade cardiovascular que decorre da hipertensão. No 

tratamento são utilizadas medidas não medicamentosas, e também associadas à 

adoção de fármacos anti-hipertensivos. O tratamento não farmacológico está na 

mudança de estilo de vida do paciente, com dieta saudável, redução do consumo de 

bebida alcoólica, pratica de atividade física, abandono do tabagismo, controle do 

estresse e suspensão de drogas hipertensivas. (BRANDÃO et al., 2012). 
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Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2010), diminuir a ingestão de 

sódio é à medida que causa maior impacto na prevenção da hipertensão arterial, 

associando-se a menor elevação anual da pressão arterial e resulta na queda da 

pressão arterial proporcional à baixa de teor de sódio, onde se recomenda a 

ingestão de até 6g de sal/dia, correspondente a quatro colheres de café (4g) rasas 

de sal na preparação dos alimentos, que contêm 2g de sal. 

As pessoas que apresentam excesso de peso necessitam entrar em um 

programa de emagrecimento e restrição de ingestão calórica, com a execução de 

exercícios físicos. Estes devem se orientados por um profissional para a prevenção 

de doenças cardiovasculares, inserindo-se atividades, como ciclismo, corridas leves, 

caminhadas rápidas e natação (BRANDÃO, et al., 2012). 

O controle de estresse também é necessário para que a hipertensão baixe a 

níveis normais, utilizando-se técnicas de relaxamento e de aconselhamento pessoal 

são necessárias elaborações de estratégias nas quais direcionem o indivíduo 

fumante a deixar o tabagismo e os que consomem bebidas alcoólicas devem ser 

instruídos para que abandonem as bebidas (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2010). 

A atividade física regular é recomendada para tratamento, em razão de seus 

vários efeitos benéficos sobre o risco cardiovascular, controle metabólico e 

prevenção das complicações crônicas das doenças. Além disso, o baixo custo, a 

natureza não farmacológica e os benefícios psicossociais de uma vida menos 

sedentária aumentam ainda mais o apelo da terapêutica através do exercício físico 

regular (IRIGOYEN, 2003). 

 

3.2 Tratamentos Farmacológicos 

 

A associação farmacológica apresenta diversas vantagens se comparada à 

monoterapia como, por exemplo, o aumento da eficácia anti- hipertensiva resultante 

da combinação de fármacos, que agem por mecanismos de ação diferentes, além de 

haver uma diminuição dos efeitos adversos devido ao uso de doses menores, 

melhorando a adesão ao tratamento (ANDERSON, 2015). 

Todos os medicamentos anti-hipertensivos podem ser utilizados desde que 

sejam observadas as indicações e contra-indicações especificas. A preferência 

inicial será sempre por aqueles em que haja comprovação de diminuição de eventos 
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cardiovasculares, ficando os demais reservados a casos especiais em que haja a 

necessidade da associação de múltiplos medicamentos para que sejam atingidas as 

metas da pressão arterial (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

O paciente não melhorando em seu quadro hipertensivo, com as medidas de 

mudança no estilo de vida apresentados, deve-se utilizar o tratamento com 

medicamentos, porem, não quer dizer que as mudanças sejam dispensadas. Os 

farmacológicos anti-hipertensivos são classificados em diuréticos; vasodilatadores 

diretos; bloqueadores dos canais de cálcio; inibidores da enzima que converte a 

angiotensina (IECA); inibidores dos receptores da angiotensina II; e inibidores da 

endotelina; inibidores adrenérgicos (KATZUNG, 2006). 

Os medicamentos diuréticos são utilizados para o aumento da eliminação de 

sódio e agua na urina. No Brasil são autorizados os tiazídicos (clortalidona, 

hidroclorotiazida, indapamida); alça (bumetamida, furosemida, piretanida); e 

poupadores de potássio (Amilorida, espironolactona, triantereno) (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010). 

Os inibidores adrenérgicos tem como sua ação central estimular os 

receptores alfas-2- adrenérgicos pré-sinápticos no sistema nervoso central, que 

produzem a redução do tônus simpático, como fazem a alfametildopa, a clonidina e 

o guanabenzo, e/ou os receptores imidazolidínicos, como a moxonidina e a 

rilmenidina. No tratamento da hipertensão é utilizado um medicamento por vez, 

contudo, pode haver associação com fármacos de outras classes terapêuticas nos 

casos de evidência de hiperatividade simpática (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2010). 

Os betabloqueadores são utilizados para antagonizar as respostas às 

catecolaminas, mediadas pelos receptores beta. Desta maneira a frequência e o 

débito cardíaco são encontrados na normalidade com o tratamento por meio dessas 

drogas. Além disso, são importantes nas arritmias cardíacas, prolapso da valva 

mitral, infarto do miocárdio e angina do peito. O propranolol e o atenolol são os 

medicamentos mais utilizados na indicação clínica (BRASIL, 2001). 

De acordo com Katzung (2006), os vasodilatadores apresentam melhor 

resultado quando associados com outros medicamentos anti-hipertensivos que vão 

contra as respostas cardiovasculares compensatórias, sendo os principais 

vasodilatadores orais a hidralazina e minoxidil, no tratamento ambulatorial ao longo 

prazo de quadro hipertensivo; os vasodilatadores parenterais, nitroprussiato de 
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sódio, diazóxido e fenoldopam que são administrados nas emergências 

hipertensivas. 

Os bloqueadores dos canais de cálcio têm efeitos antianginosos e 

antiarrítmicos, atuam na dilatação das arteríolas periféricas e reduzem a pressão 

arterial. O mecanismo que atua na hipertensão resulta na inibição do influxo de 

cálcio nas células musculares arteriais, sendo os mais utilizados o verapamil, o 

diltiazem e o grupo da diidropiridina (anlodipina, felodipina, isradipina, nicardipina, 

nifedipina e nisoldipina) (KATZUNG, 2006). 

Para Rang et al. (2004), os medicamentos inibidores da enzima conversora 

da angiotensina (IECA) bloqueiam a transformação da angiotensina I em II no 

sangue e nos tecidos. O captopril é o mais usado atualmente, tem-se também o 

enalapril, lisinopril, ramipril, perindopril e trandolapril, que possuem suas diferenças 

na duração do tratamento e na ação de distribuição no tecido. 

Há diversos outros medicamentos que também são eficazes no tratamento da 

hipertensão, como os bloqueadores do receptor AT1, com antagonização da ação 

da angiotensina II, que bloqueia os receptores AT1. O uso destes é mais restrito do 

que os IECA aos hipertensos que não podem tolerá-lo, em virtude da ocorrência de 

tosse seca (RANG et al., 2004). 

Existem três tipos de endotelinas, a um que é a mais potente; a dois; e a três, 

bem como dois tipos de receptores: os receptores A (ETA); e os receptores B (ETB). 

Os receptores A possuem alta especificidade para a endoletina 1 e são encontrados 

nas células musculares lisas vasculares; e os receptores B possuem afinidade 

semelhante para as três endoletinas e são encontrados no endotélio. Ainda tem-se a 

inibição da endoletina quando se restringe a endoletina sintetase, que se 

responsabiliza pela transformação da pró-endotelina em endotelina 1 no endotélio 

vascular (KATZUNG, 2006). 

O principal objetivo do tratamento da hipertensão arterial é a redução da 

morbidade e da mortalidade cardiovasculares. Assim, os anti-hipertensivos devem 

não só reduzir a pressão arterial, mas também os eventos cardiovasculares fatais e 

não fatais. O tratamento medicamentoso junto com ao não medicamentoso tem 

como objetivo a redução da pressão arterial para valores abaixo a 140mmHg de 

pressão sistólica e 90mmHg de pressão diastólica, assim respeitando as 

características individuais dos pacientes. A redução da pressão arterial para 

inferiores a 130/80mmHg podem ser uteis em situações especificas, como em 
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pacientes de alto risco diabéticos, cardiovascular, insuficiência cardíaca, com 

comprometimento renal e na prevenção de um acidente vascular cerebral 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016).  

Para pacientes hipertensos que não tem o controle adequado da pressão 

arterial, é recomendado avaliações medicas mensais, com objetivo de alcançar a 

pressão arterial recomendada o mais breve possível mediante ajustes terapêuticos 

sequenciais. Sempre que possível o controle da pressão arterial devera ser 

confirmado com medições de pressão arterial fora do consultório, ou por medidas 

residenciais (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 
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4. ATENÇÃO FARMACÊUTICA AOS PACIENTES HIPERTENSOS 
 
 
O termo Atenção Farmacêutica foi adotado e oficializado no Brasil, a partir de 

discussões lideradas pela Organização Pan-Americana de Saúde, Organização 

Mundial da Saúde , Ministério da Saúde entre outros. Nesse encontro, foi definido o 

conceito de Atenção Farmacêutica: “um modelo de prática farmacêutica, 

desenvolvida no contexto da Assistência Farmacêutica. Compreende atitudes, 

valores éticos, comportamentos, habilidades, compromissos e co-responsabilidades 

na prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde, de forma integrada à 

equipe de saúde. É a interação direta do farmacêutico com o usuário, visando uma 

farmacoterapia racional e a obtenção de resultados definidos e mensuráveis, 

voltados para a melhoria da qualidade de vida. Esta interação também deve 

envolver as concepções dos seus sujeitos, respeitadas as suas especificidades bio-

psico-sociais, sob a ótica da integralidade das ações de saúde” (CONSENSO 

BRASILEIRO DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA. 2002). 

Para o processo de Atenção Farmacêutica, a Farmacovigilância apresenta 

papel fundamental, sua interface pode ser entendida como: A Atenção Farmacêutica 

é uma das entradas do sistema de Farmacovigilância, ao identificar e avaliar 

problemas/riscos relacionados com a segurança, efetividade e desvios da qualidade 

de medicamentos, por meio do acompanhamento/seguimento farmacoterapêutico ou 

outros componentes da Atenção Farmacêutica. Na medida em que o Sistema de 

Farmacovigilância dá suporte a Atenção Farmacêutica, por meio de alertas e 

informes técnicos, informações sobre medicamentos e intercâmbio de informações, 

potencializa as ações clínicas individuais, outras atividades de Atenção e Assistência 

Farmacêutica como o processo de seleção de medicamentos, a produção de 

protocolos clínicos com prática baseada em evidências, integrada nas ações 

interdisciplinares e multiprofissionais, entre outras (DÁDER MJF, CASTRO MMS, 

HERNANDÉZ DS. 2009) 

A participação dos farmacêuticos no controle da hipertensão arterial consiste 

na seleção, gerenciamento do estoque, do armazenamento correto e na 

dispensação dos medicamentos, mas, principalmente, na promoção da Atenção 

Farmacêutica aos pacientes (VI DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO, 

2010). 
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Atenção Farmacêutica é a pratica na qual o profissional tem papel 

fundamental a desempenhar, no atendimento das necessidades dos pacientes 

idosos e crônicos, com relação aos medicamentos. Com isso, os farmacêuticos, 

podem colaborar com os demais profissionais de saúde e com o paciente, no 

planejamento, orientação e acompanhamento da farmacoterapia. Na prática, a 

Atenção Farmacêutica é o seguimento farmacoterapêutico, visando a terapia efetiva, 

por meio da prevenção, detecção, além da melhoria na sua qualidade de vida do 

paciente. Os farmacêuticos atuam como última ligação entre a prescrição e a 

administração, identificando na dispensação os pacientes de alto risco, enfatizando 

a importância da monitorização da farmacoterapia e controle da pressão arterial, 

evitando futuras complicações. De forma geral, as intervenções farmacêuticas têm 

mostrado resultados positivos na hipertensão arterial, reduzindo custos, melhorando 

as prescrições, controlando a possibilidade de reações adversas e promovendo 

maior adesão do paciente ao tratamento. Os principais estudos sobre a intervenção 

de farmacêuticos na terapia do idoso são escassos e limitados aos países de 

economia avançada. Só nos últimos anos, tal prática vem sendo introduzida no país 

com resultados satisfatórios. Entretanto, devido ao limitado acesso à Atenção 

Farmacêutica, os níveis de morbimortalidade, associados ao uso dos medicamentos, 

não param de crescer, no mundo todo (STRAND LM, CIPOLLE RJ, MORLEY PC, 

FRAKES M. 2004). 

O acompanhamento farmacoterapêutico com os pacientes é a etapa 

fundamental para a promoção do uso correto dos medicamentos. A abordagem 

educativa possibilita a ação colaborativa entre os profissionais, favorecendo o 

esclarecimento de dúvidas, atenuando as ansiedades pela convivência com 

problemas semelhantes já solucionados, bem como proporciona maior efetividade 

na aplicação de medidas terapêuticas (TEIXEIRA JJV, 2001). 

Em outros países, tradicionalmente, os farmacêuticos são os profissionais 

adequados para orientar a respeito dos medicamentos prescritos e dispensados aos 

idosos, pois estão em contato freqüente com os pacientes, podendo iniciar 

discussões sobre os problemas de saúde, informar sobre a natureza da doença 

crônica e identificar as razões do tratamento (BORENSTEIN JE, GRABER GG, 

SALATIEL E, WALLACE J, RYU SET, JACKSON A. 2001) 

A participação dos farmacêuticos no controle da hipertensão arterial consiste 

na seleção, gerenciamento do estoque, do armazenamento correto e na 
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dispensação dos medicamentos, mas, principalmente, na promoção da Atenção 

Farmacêutica ao paciente (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

As intervenções farmacêuticas têm mostrado resultados positivos na 

hipertensão arterial, reduzindo custos, melhorando as prescrições, controlando a 

possibilidade de reações adversas e promovendo maior adesão do paciente ao 

tratamento. Os principais estudos sobre a intervenção de farmacêuticos na terapia 

do idoso são escassos e limitados aos países de economia avançada. Só nos 

últimos anos, tal prática vem sendo introduzida no país com resultados satisfatórios. 

Entretanto, devido ao limitado acesso à Atenção Farmacêutica, os níveis de 

morbimortalidade, associados ao uso dos medicamentos, não param de crescer, no 

mundo todo (STRAND LM, CIPOLLE RJ, MORLEY PC, FRAKES M. 2004). 

A prática clínica centrada no paciente tem levado os farmacêuticos a se 

aproximar dos profissionais de saúde, portadores de hipertensão arterial e suas 

famílias. Assim, os farmacêuticos estão aprimorando suas habilidades de 

acolhimento, cuidado e educação ao paciente, a partir da observação e 

aprendizagem da prática realizada por outros profissionais (O’BREIN JM. 2003) 

A Atenção Farmacêutica é uma nova filosofia prática, na qual o profissional 

tem papel fundamental a desempenhar, no que tange ao atendimento das 

necessidades dos pacientes idosos e crônicos, com relação aos medicamentos. 

Com isso, os farmacêuticos, podem colaborar com os demais profissionais de saúde 

e com o paciente, no planejamento, orientação e acompanhamento da 

farmacoterapia, podendo produzir resultados específicos. Na prática, a Atenção 

Farmacêutica é o seguimento farmacoterapêutico documentado do paciente, 

visando a terapia efetiva, por meio da prevenção, detecção e resolução dos PRM, 

além da melhoria na sua qualidade de vida. Os farmacêuticos atuam como último elo 

entre a prescrição e a administração, identificando na dispensação os pacientes de 

alto risco, enfatizando a importância da monitorização da farmacoterapia e controle 

da pressão arterial, evitando futuras complicações (LYRA DP JR, PRADO MCTA, 

ABRIATA JP, PELÁ IR. 2004). 

No sentido de dar atenção ao paciente, levando em conta o uso do 

medicamento e na contribuição para que o tratamento se realize, seja de forma 

individual ou coletiva em ações direcionadas ao paciente e não ao medicamento, 

essas são denominadas ações técnico-assistenciais. Tendo-se por embasamento a 

gestão clínica do fármaco e se caracteriza por serviços direcionados ao usuário para 
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garantir a utilização certa no uso de medicamentos e consequente evolução 

terapêutica positiva (CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE MINAS GERAIS, 

2011). 

A estruturação da Assistência Farmacêutica é um dos grandes desafios que 

se apresenta aos gestores e profissionais do SUS, quer pelos recursos financeiros 

envolvidos como pela necessidade de aperfeiçoamento contínuo com busca de 

novas estratégias no seu gerenciamento (BRASIL, 2010). 

O farmacêutico tem que inteirar-se de forma direta ao problema apresentado 

pelo usuário, na finalidade de proceder a farmacoterapia racional para obter 

resultados precisos e mensuráveis, em prol da melhoria da qualidade de vida da 

população assistida. Nesta interação também há o envolvimento de concepções dos 

seus sujeitos, respeitando-se as especificidades biopsicossociais, no ponto de vista 

da integralidade das ações de saúde brasileira (BRASIL, 2006). 

Por volta de 1999 a 2000, os municípios começaram a desenvolver sua 

própria gestão para adquirir medicamentos necessários a distribuição na Atenção 

Básica de Saúde, sendo que os demais fármacos referentes a programas 

específicos continuaram a ser geridos pelos Estados e o Governo Federal. Nos dias 

de hoje, na organização e o financiamento da atenção farmacêutica no âmbito do 

SUS, notam-se duas realidades distintas: a atenção farmacêutica regulamentada 

que está consolidada e estruturada pelas respectivas leis e portarias, sendo de certa 

maneira o norteamento e contribuição para melhorar a organização da atenção 

farmacêutica nos municípios; também há o enfrentamento de vários problemas de 

ordem organizacional e financeira que causam comprometimento do acesso dos 

usuários aos fármacos essenciais para o tratamento específico de patologias 

(OLIVEIRA et al., 2010). 

O Conselho Federal de Farmácia vem chamando a atenção das autoridades e 

da população em geral quanto à venda irregular de medicamentos, pois se trata de 

uma prática gravíssima e nem todos entendem dessa forma, bem como com o 

tráfico, acumula outros graves problemas à saúde da população, principalmente dos 

usuários de múltiplas drogas, os expacientes que se tornam dependentes e 

permanecem fazendo uso de medicamentos, mesmo depois de terem concluído o 

tratamento. A população brasileira necessita de mudanças na legislação da saúde 

quanto à assistência farmacêutica, com garantia de acessibilidade aos serviços de 

saúde e a medicamentos de qualidade, com a projeção de práticas assistenciais que 
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promovam o uso racional de medicamentos, resultando assim, na influência direta 

dos indicadores sanitários (OLIVEIRA. 2011). 

 

 

  



 26 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
Nos dias de hoje, nota-se uma grande preocupação com a saúde da 

população brasileira, principalmente com o incentivo de hábitos saudáveis, como a 

prática de atividades físicas e a alimentação adequada, que são essenciais também 

na prevenção da hipertensão. 

A Hipertensão acontece quando o sangue é lançado pelos ventrículos e se 

insere nas artérias através de pressão elevada, onde não acontece o relaxamento 

arterial adequado e não acontece o aumento de espaço de suas paredes. O não 

relaxamento das artérias faz a pressão do sangue em seu interior subir a níveis 

perigosos, com risco de ruptura da parede do vaso, que aumenta os riscos de 

ataques cardíacos e acidente vascular cerebral, também denominado derrame de 

sangue no tecido cerebral. 

Os fatores que elevam o risco de hipertensão mais comum são o estresse 

emocional, com excesso de gordura e sódio, a alimentação inadequada, vida 

sedentária, ou seja, pessoas que não costumam se movimentar ou praticar alguma 

atividade física, o uso de drogas o tabagismo e o consumo de bebidas como vinho, 

cerveja e destilados. 

O tratamento da hipertensão pode ser com uso de farmacológicos ou não, em 

que há necessidade de mudança no estilo de vida do paciente que apresenta a 

patologia, com a realização de exercícios físicos, controle de peso e uma dieta que 

contenha redução de sal, associando-se ou não o uso de medicamentos, que pode 

ser administrado de forma isolada ou associado. Os medicamentos utilizados no 

tratamento da HAS devem reduzir os níveis tensionais e cardiovasculares, tanto os 

fatais como não fatais. Os farmacológicos anti-hipertensivos são classificados em 

diuréticos; inibidores adrenérgicos; vasodilatadores diretos; inibidores da enzima que 

converte a angiotensina (IECA); bloqueadores dos canais de cálcio; inibidores dos 

receptores da angiotensina II; e inibidores da endotelina. 

Além do mais, vale ressaltar a grande importância da assistência 

farmacêutica para o acompanhamento e no repasse de informações ao paciente 

hipertenso para que não haja a automedicação com o uso inadequado de 

medicamentos que possam agravar ainda mais doença, sempre buscando a 

prevenção e a mudança no modo de vida da população, com o uso racional de 
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medicamentos, para que adquiram os hábitos saudáveis de vida e haja o controle da 

pressão arterial. 

O farmacêutico não é somente responsável pela dispensação de 

medicamentos e na interpretação de prescrição, deve sempre que necessário 

orientar a sociedade e também as equipes de saúde para a administração correta 

dos fármacos, onde é essencial a sua participação na educação em saúde. 
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