


Medicamentos na HAS

Proposta

 Abordar conceitos, diagnóstico e classificação de hipertensão arterial 
sistêmica (HAS).

 Acolhimento do paciente hipertenso.

 Abordagem do paciente na estratégia de saúde da família.

 Medicamentos mais usados na HAS.

 Fluxograma terapêutico.
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 A finalidade da Linha de Cuidado da HAS é fortalecer e qualificar a atenção à 

pessoa com essa doença por meio da integralidade e da longitudinalidade do 

cuidado, em todos os pontos de atenção.

 A hipertensão arterial sistêmica (HAS) apresenta alta morbimortalidade, com 

perda importante da qualidade de vida, o que reforça a importância do 

diagnóstico precoce. O diagnóstico não requer tecnologia sofisticada, e a 

doença pode ser tratada e controlada com mudanças no estilo de vida, com 

medicamentos de baixo custo e de poucos efeitos colaterais, 

comprovadamente eficazes e de fácil aplicabilidade na Atenção Básica (AB).
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 Epidemiologia.

 Estudos estimam que a prevalência global da HAS seja de um bilhão de 

indivíduos, acarretando aproximadamente 7,1 milhões de mortes ao ano no 

mundo1.

 Na Alemanha, a HAS atinge 55% da população adulta, sendo o país com maior 

prevalência no continente europeu, seguido da Espanha com 40% e da Itália, 

com 38% da população maior de 18 anos hipertensa1.

 Duas metanálises envolvendo estudos brasileiros realizados nas décadas de 

1980, 1990 e 2000, apontaram uma prevalência de HAS de 31% 1, sendo que 

entre idosos esse valor chega a 68%1.

 Você sabe a prevalência e incidência de hipertensos da sua área?
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Como proceder no rastreamento.

 Todo adulto com 18 anos ou mais de idade, quando vier à Unidade Básica de 

Saúde (UBS) para consulta, atividades educativas, procedimentos, entre 

outros, e não tiver registro no prontuário de ao menos uma verificação da PA 

nos últimos dois anos, deverá tê-la verificada e registrada [Grau de 

Recomendação A].

 Visitas domiciliares agendadas pelos ACS a famílias com histórico de HAS.



Medicamentos na HAS

Verificação da pressão arterial (PA)

 A primeira verificação deve ser realizada em ambos os braços. Caso haja 

diferença entre os valores, deve ser considerada a medida de maior valor. O 

braço com o maior valor aferido deve ser utilizado como referência nas 

próximas medidas. O indivíduo deverá ser investigado para doenças arteriais 

se apresentar diferenças de pressão entre os membros superiores maiores de 

20/10 mmHg para as pressões sistólica/diastólica, respectivamente 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO; SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA; SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2010). Com intervalo 

de um minuto, no mínimo, uma segunda medida dever ser realizada.
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 Verificação da pressão arterial (PA)

 De acordo com a média dos dois valores pressóricos obtidos, a PA deverá ser 
novamente verificada:

 – a cada dois anos, se PA menor que 120/80 mmHg .

 – a cada ano, se PA entre 120 – 139/80 – 89 mmHg nas pessoas sem outros fatores de 
risco para doença cardiovascular (DCV) .

 – em mais dois momentos em um intervalo de 1 – 2 semanas, se PA maior ou igual a 
140/90 mmHg ou PA entre 120 – 139/80 – 89 mmHg na presença de outros fatores de 
risco para doença cardiovascular (DCV).

 Obs. Orientar medir a PA fora da unidade de saúde (familiares ou paciente) para evitar 
o efeito do avental branco sobre os valores pressóricos. 
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 Diagnóstico.

 O diagnóstico da HAS consiste na média aritmética da PA maior ou igual a 140/90mmHg, 

verificada em pelo menos três dias diferentes com intervalo mínimo de uma semana entre as 

medidas, ou seja, soma-se a média das medidas do primeiro dia mais as duas medidas 

subsequentes e divide-se por três.

 Deve-se evitar verificar a PA em situações de estresse físico (dor) e emocional (luto, 

ansiedade), pois um valor elevado, muitas vezes, é consequência dessas condições.
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Caderno 37 da atenção básica
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Risco cardiovascular 

pelo escore de 

Framinghan

1. Baixo –até 10%

2. Médio - de 10 a 20%

3. Alto- maior que 20%
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Consulta de enfermagem para pessoas com 

pressão arterial limítrofe 
 Processo educativo e motivacional.

 Estímulo à adesão às ações na Atenção Básica 

 Acompanhamento de pessoas com pressão arterial limítrofe e HAS, 

 Sensibilizar sobre a sua condição de saúde e pactuando com elas metas e 

planos de como seguir o cuidado.

 Prevenção primária da doença, por meio do  estímulo à adoção de hábitos 

saudáveis de vida 

 Estratificar o risco para doenças cardiovasculares.
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Acolhimento paciente com queixa aguda
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 Acolhimento paciente com queixa aguda.
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 • Crises hipertensivas(urgências e emergências hipertensivas):

ocorre quando existe risco de desenvolvimento de alguma complicação 

clínica associada ao aumento abrupto dos níveis pressóricos.

 • Emergências hipertensivas: São situações em que ocorre progressiva  

lesão aguda de órgãos-alvo e risco iminente de morte, devem ser tratadas 

preferencialmente com agentes anti-hipertensivos parenterais em unidades 

de urgência. Logo, diante dessas situações, o médico assistente da Atenção 

Primária deverá chamar o serviço de atendimento móvel de urgência para a 

remoção do paciente imediatamente. 

 • Urgências hipertensivas: Em geral pressão arterial diastólica > 

120mmHg, com condição clínica estável, sem comprometimento de órgãos-

alvo, estabelecer esse controle em até 24h, com medicações por via oral.
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 Manifestações clínicas da emergência hipertensiva

 Edema agudo de pulmão

 • Paciente angustiado e com dificuldade para respirar e falar; • Estertores pulmonares; • Baixa 
saturação de O² , que pode ser caracterizada por cianose; • B3 e/ou B4; • Estase jugular; •

Síndrome coronariana aguda; • Dor ou sensação de opressão precordial, acompanhada ou não de 
náuseas, dispneia e sudorese fria; • B4 presente; • Alteração ECG.

 Dissecção aguda de aorta

 • Dor lancinante, que pode ser precordial ou se irradiar para as costas; • Pulsos assimétricos; • Sopro 
diastólico em foco aórtico.

 Encefalopatia hipertensiva

 • Letargia, cefaleia, confusão, distúrbios visuais e convulsões, todos com início agudo ou subagudo.

 Hipertensão maligna

 • Astenia, mal-estar, oligúria, sintomas vagos cardiovasculares e/ou neurológicos; • Fundo de olho: 
papiledema; • Acidente vascular encefálico (isquêmico ou hemorrágico); • Súbita alteração 
neurológica (geralmente motora ou sensitiva); • Alterações no exame neurológico.

 Eclâmpsia

 • Geralmente após a 20ª semana de gestação ou até a 6ª semana após o parto; • Diagnóstico prévio de pré-
eclâmpsia e que desenvolve convulsões.

 O manejo clínico das alterações de PA vai depender primordialmente do tipo de manifestação que a 
elevação da PA está causando no indivíduo. É natural entender que a indicação de droga se o controle 
clínico e laboratorial devem ser adequados a cada condição clínica específica.
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Tratamento não medicamentoso

 Diminuir consumo de Álcool.  [GRADE B] 

 Mudar se uso de anticoncepcionais orais.  [GRADE D] 

 Parar de Fumar.

 Controle do peso.

 Controle das dislipidemias e ingestão de pouco sal. (Dieta)

 Condicionamento físico.
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 Tratamento medicamentoso

 Avaliar a preferência da pessoa, o seu grau de motivação para mudança de estilo 
de vida, os níveis pressóricos e o risco cardiovascular. (Bom senso sobre tudo).

 Estágio 2 (PA ≥ 160/100mmHg) beneficiam-se de tratamento medicamentoso desde 
o diagnóstico para atingir a meta pressórica, além da mudança de estilo de vida 
(BRITISH HYPERTENSION SOCIETY, 2008).

 Pessoas que não se enquadram nos critérios acima e que decidem, em conjunto 
com o médico, não iniciar medicação neste momento, podem adotar hábitos 

saudáveis para atingir a meta por um período de três a seis meses. Durante 
esse intervalo de tempo devem ter a pressão arterial avaliada pela equipe, pelo 
menos, mensalmente. Quando a pessoa não consegue atingir a meta pressórica 
pactuada ou não se mostra motivada no processo de mudança de hábitos, o uso de 
anti-hipertensivos deve ser oferecido, de acordo com o método clínico centrado 
na pessoa. 
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PA = Resistencia vascular periférica 

x Débito cardíaco.

 Debito Cardíaco= Volume sistólico ejetado x Frequência cardíaca
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 Principais medicamentos para hipertensão disponibilizados pelo SUS.

1. Hidroclorotiazida.

2. Furosemida.

3. Espirinolactona.

4. Atenolol.

5. Metoprolol.

6. Carvedilol.

7. Propranolol.

8. Metildopa.

9. Anlodipino.

10. Nifedipino.

11. Verapamil.

12. Hidralazina.

13. Captopril.

14. Enalapril.

15. Losartana.



Medicamentos 

na HAS



Medicamentos na HAS



Medicamentos na HAS

 Metodologia introdução dos hipotensores.

1. O tratamento medicamentoso utiliza diversas classes de fármacos selecionados de 

acordo com a necessidade de cada pessoa, com a avaliação da presença de 

comorbidades, lesão em órgãos-alvo, história familiar, idade e gravidez. 

Frequentemente, pela característica multifatorial da doença, o tratamento da HAS 

requer associação de dois ou mais anti-hipertensivos (BRASIL, 2010).

2. Redução de morbidade e mortalidade:

1. Diuréticos [Grau de Recomendação A], 

2. Betabloqueadores [Grau de Recomendação A], 

3. Inibidores da enzima conversora de angiotensina [Grau de Recomendação A], 

4. Aantagonistas de receptores de angiotensina II e com bloqueadores de canais de cálcio 

[Grau de Recomendação A], 

Obs. Muitas vezes em associações.

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA; SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2010).
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 Metodologia introdução dos hipotensores.

1. Pacientes negros, desde que não haja contraindicações, o uso de diuréticos e 

bloqueadores de canais de cálcio é a opção mais racional e pela gravidade da 

hipertensão ser maior.(BRASIL, 2010).

2. Com a redução de 5 mmHg na pressão diastólica ou 10mmHg na pressão 

sistólica, há redução aproximada de 25% no risco de desenvolver cardiopatia 

isquêmica e de 40% no risco de apresentar AVC (BRASIL, 2006).
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• Metodologia introdução dos hipotensores.

• É indispensável atentar-se para a adesão continuada ao tratamento. Há inúmeras 

abordagens propostas para aumentar a adesão ao tratamento, mas a efetividade nem 

sempre é a desejada. A inserção de farmacêuticos na equipe assistencial para orientação 

sobre o uso de medicamentos e outras ações (atenção farmacêutica) pode ser útil (CASTRO 

et al., 2006). 

• Antes de substituir o anti-hipertensivo que se mostra ineficaz, deve-se garantir o uso de 

doses adequadas. Ocorrência de efeitos adversos significativos ou continuada ineficácia 

indicam a necessidade de substituição, em vez do uso de doses mais altas. Pacientes sob 

tratamento com três anti-hipertensivos em doses adequadas, incluindo um diurético, com 

adesão conferida e sem pressão controlada, têm hipertensão resistente. Esses pacientes 

devem ser referidos a serviços especializados.
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 Quando os níveis pressóricos se enquadram no estágio 2, o tratamento 

medicamentoso pode ser iniciado com dois anti-hipertensivos em doses baixas 

simultaneamente. Essa associação deve obedecer ao sinergismo de ação entre as 

cinco principais classes anti-hipertensivas. Ao iniciar o uso de um diurético 

tiazídico ou de um antagonista de canais de cálcio, a outra medicação associada 

deve ser um inibidor da enzima conversora de angiotensina ou um 

betabloqueador e vice-versa (GUSSO; LOPES, 2012). O Quadro de Birminghan

(Figura 3) sugere o uso racional de associações medicamentosas (LIP; BEEVERS; 

BEEVERS, 1998).
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 Diuréticos.

 Diuréticos– depleção de sódio com diminuição do volume sanguíneo, pode 
aumentar a resistência vascular periférica que volta ao normal em 06 a 08 
semanas.

 Os diuréticos são efetivos na redução da pressão arterial em 10 a 15 mmHg na 
maioria dos pacientes.

 Associação com agentes simpaticoplégicos e vasodilatadores para controle da 
tendência à retenção de sódio causada por esses fármacos.

 Os diuréticos poupadores de potássio são úteis tanto para evitar a depleção 
excessiva de potássio como para aumentar os efeitos natriuréticos de outros 
diuréticos.

 Diuréticos de Alça (Furosemida) - quando são utilizados múltiplos fármacos com 
propriedades de retenção de sódio; na insuficiência renal, quando a taxa de 
filtração glomerular é inferior a 30 a 40 mL/min, e na insuficiência cardíaca ou 
cirrose, em que a retenção de sódio é acentuada. 

 Primeira escolha em pessoas maiores de 55 anos ou negras em qualquer idade em 
Estágio I. Para pessoas com menos de 55 anos, a decisão de iniciar com diurético 
deve ser tomada pelo médico com o usuário.
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Diuréticos.
 Seus principais efeitos adversos são:

 Fraqueza, 

 Câimbras, 

 Hipovolemia,

 Disfunção erétil, 

 Hipopotassemia, 

 Hipomagnesemia, que podem induzir arritmias ventriculares, sobretudo extrassistolia.

 Intolerância à glicose por reduzir a liberação de insulina, aumentando o risco do 
desenvolvimento de DM tipo 2. 

 O aumento do ácido úrico com precipitação de crises de gota 

 O uso de doses baixas diminui o risco dos efeitos adversos, sem prejuízo da eficácia 
antihipertensiva, especialmente quando em associação com outras classes de 
medicamentos. 

 A espironolactona pode causar hiperpotassemia, em particular em pacientes com déficit 
de função renal.
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Os agentes alfa-agonistas de ação central.

Agem através do estímulo dos receptores α2 que estão 

envolvidos nos mecanismos simpatoinibitórios.

Nem todos são seletivos. Os efeitos bem definidos dessa 

classe são: diminuição da atividade simpática e do 

reflexo dos barorreceptores, contribuindo para 

bradicardia relativa e a hipotensão notada em 

ortostatismo; discreta diminuição na RVP e no débito 

cardíaco; redução nos níveis plasmáticos de renina e 

retenção de fluidos.

 São representantes desse grupo: metildopa e clonidina. 
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Os agentes alfa-agonistas de ação central.

 A metildopa pode provocar reações autoimunes, como febre, anemia hemolítica, 
galactorreia e disfunção hepática, que na maioria dos casos desaparecem com a 
cessação do uso. 

 No desenvolvimento de uma reação adversa, esse pode ser substituído por outro 
alfa-agonista central. 

 A clonidina apresenta um risco maior do efeito rebote com a descontinuação, 
especialmente quando associada a um BB e pode ser perigosa em situações pré-
operatórias.

 Os medicamentos dessa classe, apresentam reações adversas decorrentes da ação 
central, como:

 sonolência, 

 sedação, 

 boca seca, 

 fadiga, 

 hipotensão postural e 

 disfunção erétil.
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Beta bloqueadores.
 Não são bons para primeira escolha porém evidências mostram alguma 

vantagem em pacientes jovens. [Grau de Recomendação B].

 Promovem diminuição inicial do débito cardíaco e da secreção de 

renina, havendo readaptação dos barorreceptores e diminuição das 

catecolaminas nas sinapses nervosas.

 Os fármacos de terceira geração (carvedilol, nebivolol) além das 

ações anteriores, têm efeito vasodilatador por mecanismos 

diferentes: o carvedilol, pelo seu efeito de bloqueio concomitante do 

receptor alfa-1 adrenérgico; e o nebivolol, por aumentar a síntese e 

liberação de óxido nítrico no endotélio vascular.

 O propranolol mostra-se também útil em pacientes com tremor 

essencial, síndromes hipercinéticas, cefaleia de origem vascular e 

hipertensão portal.
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 Beta bloqueadores.

 Efeitos colaterais

 Broncoespasmo, 

 bradicardia, 

 distúrbios da condução atrioventricular, 

 vasoconstrição periférica, 

 insônia, 

 pesadelos, 

 depressão psíquica, 

 astenia e 

 disfunção sexual. 

 Os BB de primeira e segunda geração são formalmente contraindicados a pacientes com 
asma brônquica, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e bloqueio atrioventricular 
de segundo e terceiro graus.

 Podem acarretar intolerância à glicose, induzir ao aparecimento de novos casos de DM, 
hipertrigliceridemia com elevação do LDL-colesterol e redução da fração HDL-colesterol.
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Bloqueadores dos canais de cálcio.
 Os BCC agem primordialmente proporcionando redução da RVP como 

consequência da diminuição da quantidade de cálcio no interior das 

células musculares lisas das arteríolas, decorrente do bloqueio dos canais 

de cálcio na membrana dessas células.

 São classificados em 2 tipos básicos: os diidropiridínicos e os não di-

idropiridínicos.

 Os não di-idropiridínicos, como as fenilalquilaminas (verapamil) e as 

benzotiazepinas (diltiazem), têm menor efeito vasodilatador, e podem ser 

bradicardizantes e antiarrítmicos, o que restringe seu uso a alguns casos 

específicos.
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Bloqueadores dos canais de cálcio.
 Efeitos adversos:

 Edema maleolar costuma ser o efeito colateral mais registrado, e resulta 

da própria ação vasodilatadora (mais arterial que venosa), promovendo a 

transudação capilar. 

 Cefaleia latejante e tonturas não são incomuns. 

 O rubor facial é mais comum com os BCC di-idropiridínicos de ação rápida. 

 Hipercromia do terço distal das pernas (dermatite ocre) e 

 A hipertrofia gengival podem ocorrer ocasionalmente. 

 Tais efeitos podem ser dose-dependentes. Verapamil e diltiazem podem 

agravar a IC, além de bradicardia e bloqueio atrioventricular. 

 Obstipação intestinal é observada com verapamil.
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 Inibidores da enzima conversora de angiotensina.
 São anti-hipertensivos eficazes que têm como ação principal a inibição da enzima conversora 

de angiotensina I, impedindo a transformação de angiotensina I em angiotensina II, de ação 

vasoconstritora. 

 São eficazes no tratamento da HA, reduzindo a morbimortalidade CV.

 São medicações comprovadamente úteis em muitas outras afecções CV, como em IC com 

fração de ejeção reduzida, anti-remodelamento cardíaco pós-infarto, além de possíveis 

propriedades antiateroscleróticas. 

 Também retardam o declínio da função renal em pacientes com nefropatia diabética ou de 

outras etiologias.
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 Inibidores da enzima conversora de angiotensina.
 Efeitos colaterais.

 Habitualmente bem tolerados pela maioria dos pacientes hipertensos, a tosse seca é seu principal 
efeito colateral, acometendo 5 a 20% dos pacientes. 

 Edema angioneurótico e erupção cutânea ocorrem mais raramente. 

 Um fenômeno passageiro observado quando do seu uso inicial em pacientes com insuficiência renal 
é a elevação de ureia e creatinina séricas, habitualmente de pequena monta e reversível.

 A longo prazo, revelam-se eficazes em reduzir a progressão da DRC. 

 Podem provocar hiperpotassemia em pacientes com insuficiência renal, particularmente diabéticos.

 Podem promover redução do RFG e aumento em graus variáveis de ureia, creatina e potássio em 
pacientes com estenose bilateral das artérias renais ou com estenose de artéria renal em rim único 
funcionante. 

 Seu uso é contraindicado na gravidez, pelo risco de complicações fetais.

 Seu emprego deve ser cauteloso e frequentemente monitorado em adolescentes e mulheres em 
idade fértil. 



Medicamentos na HAS

Bloqueadores dos receptores AT1 da angiotensina 

II 
 Os BRA antagonizam a ação da angiotensina II por meio do bloqueio específico dos 

receptores AT1 , responsáveis pelas ações vasoconstritoras, proliferativas e 

estimuladoras da liberação de aldosterona, próprias da angiotensina II. 

 No tratamento da HA, especialmente em populações de alto risco CV ou com 

comorbidades, proporcionam redução da morbimortalidade CV e renal (nefropatia 

diabética).

 Efeitos adversos São incomuns os efeitos adversos relacionados aos BRA, sendo o 

exantema raramente observado. 

 Pelas mesmas razões dos IECA, são contraindicados na gravidez, devendo os 

mesmos cuidados ser tomados em mulheres em idade fértil.
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 Inibidores da enzima conversora de angiotensina.
 Efeitos colaterais.

 Habitualmente bem tolerados pela maioria dos pacientes hipertensos, a tosse seca é seu principal 
efeito colateral, acometendo 5 a 20% dos pacientes. 

 Edema angioneurótico e erupção cutânea ocorrem mais raramente. 

 Um fenômeno passageiro observado quando do seu uso inicial em pacientes com insuficiência renal 
é a elevação de ureia e creatinina séricas, habitualmente de pequena monta e reversível.

 A longo prazo, revelam-se eficazes em reduzir a progressão da DRC. 

 Podem provocar hiperpotassemia em pacientes com insuficiência renal, particularmente diabéticos.

 Podem promover redução do RFG e aumento em graus variáveis de ureia, creatina e potássio em 
pacientes com estenose bilateral das artérias renais ou com estenose de artéria renal em rim único 
funcionante. 

 Seu uso é contraindicado na gravidez, pelo risco de complicações fetais.

 Seu emprego deve ser cauteloso e frequentemente monitorado em adolescentes e mulheres em 
idade fértil. 
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➢ TNM- Tratamento não 

medicamentoso pode ser 

tentado por 90 dias em casos 

de HAS estagio 1 com baixo e 

médio RCV.

➢ A cada 15 dias após a 

introdução o paciente pode 

consultar com a enfermeira 

ou o medico para avaliar a 

efetividade do tratamento.

➢ Questionar ao paciente 

sempre se ele toma e depois 

como ele toma os 

medicamentos.

➢ Pedir para anotar no cartão 

ou em um papel a medida da 

HAS a cada 02 dias e trazer 

esse cartão para consulta. 



Medicamentos na HAS

 Encaminhamentos
 Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para nefrologia ou 

cardiologia ou endocrinologia (conforme a principal suspeita clínica de hipertensão 
secundária): 

 • suspeita de hipertensão secundária ou 

 • hipertensão mal controlada (fora do alvo terapêutico) com no mínimo três medicações 
anti-hipertensivas em dose plena, após avaliar adesão. 

 Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter: 

 1. sinais e sintomas; 

 2. medicações em uso, com posologia; 

 3. duas medidas de pressão arterial, em dias diferentes; 

 4. alterações em exames laboratoriais ou de imagem, se presentes; 

 5. avaliação clínica da adesão ao tratamento (sim ou não); 

 6. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde. 
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 As causas de HAS secundária podem ser divididas em categorias:

 • Causas renais: rim policístico, doenças parenquimatosas. 

 • Causas renovasculares: coarctação da aorta, estenose da 

artéria renal. 

 • Causas endócrinas: feocromocitoma, 

hiperaldosteronismo primário, síndrome de Cushing, 

hipertireoidismo, hipotireoidismo, acromegalia. 

 • Causas exógenas: drogas, álcool, tabagismo 

(especialmente em grandes quantidades), cafeína, 

intoxicação química por metais pesados. 



Medicamentos na HAS
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