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RESUMO 

 

Os maus hábitos de vida e o crescimento da população idosa tem resultado em surgimento de doenças 

crônicas não transmissíveis, como a hipertensão arterial sistêmica e Diabetes Mellitus. Nessa 

situação, o uso de medicamentos para essas comorbidades tem sido alvo de discussões devido às 

possíveis interações medicamentosas que oferecem risco significativo ao indivíduo, como 

hipoglicemia e hipotensão, e, ineficácia no tratamento da doença. Os objetivos do presente trabalho 

foram detectar os principais medicamentos anti- hipertensivos e hipoglicemiantes orais, verificar a 

gravidade dessas interações medicamentosas e a importância da orientação e monitoramento desses 

pacientes. Foi realizada uma pesquisa descritiva, de análise quantitativa com ênfase em pesquisa de 

campo, na qual foram coletados dados, através de questionários, com pacientes de área com 

abrangência nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade de Maringá-PR. Os resultados 

demonstram uma frequência de 87% dos entrevistados em tratamento farmacológico para 

Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus concomitantemente, a maioria, ao menos há 

cinco anos. Considerando as potenciais interações medicamentosas entre os fármacos utilizados 

pelos pacientes, elas foram identificadas a partir da base de dados Drug Interaction Checker, 

associado a alguns estudos, muitas delas são de relevância clínica moderada, podendo potencializar o 

efeito do outro medicamento, o que requer devida atenção quanto à prescrição e orientação aos 

pacientes, quanto à administração de tais medicamentos, a fim de reduzir efeitos adversos e melhorar 

a sua qualidade de vida. 

 

Palavras-chave: Interações medicamentosas. Anti-hipertensivos. Hipoglicemiantes. 

 
 

EVALUATION OF DRUG INTERACTIONS BETWEEN ANTI-HYPERTENSIVE AND 

ORAL HYPOGLICEMIANTS, THE GRAVITY AND THE IMPORTANCE OF THE 

GUIDANCE AND MONITORING OF PATIENTS IN THE CITY OF MARINGÁ. 

 

ABSTRACT 

 

Poor life habits and the growth of the elderly population has resulted in the emergence of chronic 

non-communicable diseases, such as systemic arterial hypertension and diabetes mellitus. In this 

situation, the use of drugs for these comorbidities has been the subject of discussions due to possible 

drug interactions that offer significant risk to the individual, such as hypoglycemia and hypotension, 

and ineffectiveness in the treatment of the disease. The aim of this study is to detect the main 

antihypertensive and oral hypoglycemic drugs, to verify the severity of these drug interactions and 

the importance of guidance and monitoring of these patients. It will be a descriptive research, of 

quantitative analysis with emphasis on field research, in which data will be collected, through 

questionnaires, with patients from the area covered 



by Basic Health Units (UBS) in the city of Maringá-PR. The results demonstrate a frequency of 87% 

of respondents in pharmacological treatment for Systemic Arterial Hypertension and Diabetes 

Mellitus concomitantly, the majority for at least five years. Considering the potential drug interactions 

among the drugs used by patients, they were identified from the Drug Interaction Checker database, 

associated with some studies, many of which are of moderate clinical relevance, and may enhance 

the effect of the other drug, which requires due attention to the prescription and orientation to patients, 

as for the administration of such drugs, in order to reduce adverse effects and improve the quality of 

life of these patients. 

 

Keywords: Drug interactions. Antihypertensive agents. Hypoglycemic agents. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

A falta de hábitos alimentares adequados e de atividade física regular tem contribuído para o 

ganho de peso na população e colaboram com o aumento da prevalência de doenças crônicas não 

transmissíveis, como hipertensão arterial sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM) (NETO et al., 

2010).  

Entre as doenças cardiovasculares, a mais frequente é a hipertensão arterial, clinicamente 

considerada multifatorial, qualificada pela pressão arterial com níveis elevados, geralmente 

associados a alterações estruturais e/ou funcionais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos 

sanguíneos) (FRANCISCO et al., 2016). Em seu estudo, Francisco e colaboradores (2016) também 

qualificaram o diabetes mellitus (DM), como caracterizado pela hiperglicemia, em consequência de 

falhas na secreção e/ou na ação da insulina. De forma crônica e não tratada corretamente, pode 

acarretar complicações, principalmente no sistema cardiovascular, renal e neurológico. Entre as 

variações do diabetes, o tipo 2, relacionado com disfunção da célula beta, menor produção e 

resistência da insulina, é responsável pela grande maioria dos casos. 

Basicamente, a interação medicamentosa, corresponde a uma resposta farmacológica ou 

clínica consequente a intervenção da ação de algum medicamento, alimento, fitoterápico, bebida ou 

qualquer agente químico, em outro medicamento, administrado simultaneamente ou anteriormente 

ao primeiro. As interações entre medicamentos podem gerar alterações exacerbadas, reduzidas ou 

nulas dos efeitos farmacológicos esperados (LEAO et al., 2014). 

É de muita relevância a atenção em relação às prescrições e combinações, que se tornam cada 

vez mais complexas com surgimento de novos medicamentos, particularmente nos idosos, principais 

usuários de medicamentos e também mais propensos ao seu uso inadequado, ao uso concomitante de 

outros medicamentos, e às interações medicamentosas (PRADO et al., 2016). 

De acordo com Leão et al (2014), em um estudo realizado em Vitória da Conquista - BA, 

sobre interações medicamentosas prescritas pela atenção primária, aponta-se uma frequência de 

48,9% em interações medicamentosas nas prescrições por eles estudadas, dentre elas, uma média de 

aproximadamente 72% foram classificadas como moderadamente grave. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 
Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2016) apontou que o número de 

pessoas diagnosticadas com diabetes cresceu em 61,8%. Passou de 5,5% em 2006 para 8,9% em 

2016. Quanto à hipertensão arterial, o crescimento foi de 14,2%; passando de 22,5% em 2006 para 

25,7% em 2016. 

Hipertensão e diabetes são doenças crônicas com alto índice de prevalência no Brasil e pode 

continuar crescendo, pois a população brasileira mantém a tendência ao envelhecimento, superando 

a marca de 30,2 milhões de idosos em 2017, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (PNAD Contínua) – Características dos Moradores e Domicílios, divulgada pelo IBGE. O 

que torna de suma importância identificar e orientar quanto a interações medicamentosas em 

pacientes portadores dessas doenças, que estão relacionadas com grandes síndromes geriátricas e 

polifarmácia, que é a principal causa de interações medicamentosas e que oferece risco significativo 

ao indivíduo, com a ineficácia no tratamento e até mesmo efeitos exacerbados dos medicamentos. 

Nota-se a importância da orientação, esclarecimento e monitoramento dessas pessoas. 

Ademais, os medicamentos usados no tratamento para doenças crônicas não transmissíveis, como 

diabetes e hipertensão, são frequentemente envolvidos na interação medicamentosa e o tratamento se 

torna ineficaz, gerando custos ao sistema de saúde, com possível necessidade de hospitalização e 

piora no quadro clínico. Observa-se, também, que há poucos estudos referentes a esse tema, sendo 

fundamental um melhor detalhamento dos principais medicamentos para esse fim e esclarecimento 

de suas interações medicamentosas. 

 
3 OBJETIVOS 

 
 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 
 

Detectar os principais medicamentos anti-hipertensivos e hipoglicemiantes orais administrados 

pelos pacientes hipertensos e diabéticos, usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade de 

Maringá, com possíveis interações medicamentosas, que possam prejudicar a eficácia do tratamento, 

levando a pior qualidade dos pacientes que fazem uso desses medicamentos. 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



8 
 

Verificar a gravidade das interações medicamentosas entre essas classes farmacológicas, 

identificar a importância e necessidade da orientação e monitoramento desses pacientes com diabetes 

e hipertensão, em relação ao modo de uso desses medicamentos concomitantemente. Constatar que a 

administração inadequada desses fármacos pode influenciar na qualidade de vida dessas pessoas, 

particularmente nos idosos. 

 

 
4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
4.1 INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

 
 

As doenças crônicas não transmissíveis, associadas com a idade, como diabetes, hipertensão, 

dislipidemia, frequentemente demandam administração de diversos fármacos, tal circunstância 

denominada polifarmácia. Segundo Rodrigues e Oliveira (2016), calcula-se que mais de 40% dos 

adultos com 65 anos ou mais fazem uso de cinco ou mais medicamentos, e 12% usam 10 ou mais 

medicamentos diferentes. 

A dimensão do pesar e das fatalidades causadas diretamente por interações medicamentosas 

não é exata, mas indícios recentes mostram que este problema merece devida atenção por parte da 

comunidade médica, a se contar também em relação à população que se automedica e despreza os 

possíveis riscos envolvidos. No momento atual, um número considerável de pessoas tem acesso a 

uma série de medicamentos e sua administração pode tornar-se imoderada, especialmente no que se 

refere ao risco de interações farmacológicas indesejáveis em pacientes com doenças crônicas (NETO 

et al., 2010). 

Muito se fala dessas interações e, resumidamente, interações medicamentosas são respostas 

farmacológicas relativas à interferência da ação seja de um medicamento, de um alimento ou de 

qualquer outra substância química sobreposta ao efeito de outro medicamento, que seja administrado 

previamente ou simultaneamente ao primeiro, podendo desencadear respostas indesejadas ou 

iatrogênicas (LEAO et al., 2014). 

Referindo-se às interações entre fármacos, elas são capazes de alterar a velocidade de absorção, 

assim como sua ligação junto às proteínas plasmáticas, ou até mesmo a velocidade em que ocorre a 

metabolização ou a excreção de um ou de todos os fármacos em questão, que estariam interagindo 

entre si. (GOODMAN & GILMAN, 2012). 

Classificam-se as interações medicamentosas em aditivas, em que o efeitos da combinação dos 

fármacos é equivalente à somatória de seus efeitos quando administrados separadamente; sinérgicas, 
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nas quais o efeito da interação é potencializado em relação ao efeito individual dos medicamentos; e 

antagônicas, em que o efeito da interação é reduzido, quando comparado com o efeito individual dos 

medicamentos, ou mesmo na presença de anulação da resposta farmacológica destes. Quanto ao 

mecanismo de uma interação farmacológica, ele pode ser divido em físico químico, farmacocinético, 

ou farmacodinâmico (LEAO et al., 2014; GOODMAN & GILMAN, 2012). 

Novos medicamentos, novas indicações e assim, novas interações apresentam-se diariamente, 

e as interações fármaco-fármaco são, por consequência, um problema rotineiro na prática médica. O 

uso indiscriminado de medicamentos é um vasto problema de saúde pública não só no Brasil, como 

também no mundo (COELHO; BRUM, 2009). 

A politerapia é uma ferramenta útil para o tratamento sincrônico de doenças crônicas, mas a 

combinação dos fármacos pode reduzir a eficácia e/ou propiciar o surgimento de efeitos adversos 

com variáveis níveis de gravidade. O Brasil é o quinto país do mundo em consumo de medicamentos 

e o primeiro da América Latina, e a Fundação Oswaldo Cruz estima que ocorra 24 mil mortes por 

ano por envenenamento com medicação (COELHO; BRUM, 2009). 

O uso irracional dos medicamentos no Brasil aponta dados ainda mais preocupantes. Cerca de 

30% das internações ocorridas em território brasileiro traz como causa o uso equivocado de 

medicamentos. Todavia, o uso indiscriminado de medicamentos é uma prática mundial, não 

ocorrendo exclusivamente no Brasil. Em seu estudo, Aquino (2008), informa segundo dados da OMS, 

que os hospitais gastam de 15 a 20% de seus orçamentos para lidar com as complicações ocasionadas 

pelo mau uso de medicamentos. 

 
4.2 DOENÇAS CRÔNICAS 

 
 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) - doenças cardiovasculares, doenças 

respiratórias crônicas, diabetes, hipertensão arterial, câncer e outras, inclusive doenças renais - são 

responsáveis por 72 % das mortes de todo o mundo. Essas doenças apresentam progressão lenta e de 

longa duração, trazem risco para o paciente e podem apresentar de maneira silenciosa ou sintomática. 

Além disso, essas doenças demandam um custo alto para os serviços de saúde os sobrecarregando e 

alterando a economia do país (SCHMIDT, 2011). 

A acelerada ascensão das DCNT é um fato preocupante e, normalmente, está relacionado a 

fatores de risco modificáveis, como sedentarismo, tabagismo, uso excessivo de álcool e alimentação 

inadequada. É perceptível que a intervenção desses fatores de risco sucederia à diminuição de mortes 

em todo o mundo. Outro ponto importante na elevação dos casos de DCNT é o envelhecimento 



10 
 

populacional, visto que, os idosos tem maior chance de desenvolver essas doenças (TOSCANO, 

2004). 

As DCNT são mais prevalentes em população menos escolarizada devido a qualidade de vida 

dessas pessoas, portanto, esses indivíduos utilizam menos os serviços de saúde por causa da 

dificuldade de acesso e informação. De modo geral, as mulheres com DCNT usufruem mais dos 

serviços de saúde, tanto de consultas quanto internação, pois identificam os sinais e sintomas das 

doenças acarretando em maior procura por atendimento médico (NAVA et al, 2015). 

Com a missão de diminuir as taxas de mortalidade por DCNT, foi assinada, em 2011, uma 

Declaração de Alto Nível na Organização das Nações Unidas. Depois, em 2013 foi aprovado o Plano 

de Ação Global de DCNT, no qual estabeleceu o comprometimento dos países membros com a 

diminuição da probabilidade de morte por DCNT em 25% entre 2015 e 2025. As metas do Plano são: 

redução da mortalidade prematura (30-69 anos) por DCNT em 2% ao ano; redução da prevalência de 

tabagismo em 30%, aumento de mamografia em mulheres de 50-69 anos de idade; aumento do 

Papanicolau em mulheres de 25-64 anos de idade; aumento da prevalência da prática de atividade 

física no tempo livre em 10%; contenção do crescimento da obesidade em adultos, aumento do 

consumo recomendado de frutas e hortaliças em 10% e, redução do consumo abusivo de bebidas 

alcoólicas em 10% (BRASIL,2011). 

 
4.2.1 Hipertensão Arterial Sistêmica 

 
 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença ocasionada pela combinação de múltiplos 

fatores, constantemente associado a disfunções metabólicas, modificações estruturais e/ou funcionais 

de órgãos-alvo e pode ser agravada na presença de fatores de risco como diabetes mellitus, obesidade 

abdominal e dislipidemia (MALACHIAS et al, 2016). 

A HAS é definida pelo aumento sustentado dos níveis pressóricos, com pressão arterial sistólica 

(PAS) igual ou acima de 140 mmHg e/ou pressão arterial diastólica (PAD) igual ou acima de 90 

mmHg. É importante lembrar-se da pré-hipertensão (PH), definida por PAS entre 121 e 139 mmHg 

e PAD entre 81 e 89 mmHg, é uma condição clínica que associa a maior probabilidade de desenvolver 

HA e necessita ser monitorada de perto para diagnóstico precoce (MALACHIAS et al, 2016). 

Outro conceito fundamental é o de hipertensão sistólica isolada no qual o valor de PAS é igual 

ou superior a 140mmHg em pessoas com PAD abaixo de 90mmHg. Em idosos é comum observar 

esse tipo de hipertensão, em razão da maior rigidez das grandes artérias. É interessante destacar que 

os riscos da hipertensão sistólica isolada são idênticos ou superiores aos da elevação da PAS e PAD 

(RIELLA, 2003). 
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Antigamente a pressão diastólica era usada como referência quando se falava em HA, portanto, 

detectou-se que o risco cardiovascular está correlacionado tanto com a pressão diastólica, quanto com 

a pressão sistólica e a pressão diferencial ou pressão de pulso (RIELLA, 2003). 

Além disso, a HAS mantém relação independente com episódios como acidente vascular 

encefálico (AVE), insuficiência cardíaca (IC), doença arterial periférica (DAP), doença renal crônica 

(DRC) e morte súbita. Em relação a isso, dados norte-americanos de 2015 demonstraram que a HAS 

é a causa de 51% de mortes resultantes de AVE e 45% de mortes cardíacas (MALACHIAS et al, 

2016). 

 
4.2.2 Diabetes Melitus 

 
 

O diabetes mellitus (DM) faz parte de um grupo de doenças metabólicas, com variadas 

etiologias, definido por hiperglicemia, que é decorrente da secreção deficiente de insulina pelas 

células beta, pela resistência periférica á ação da insulina ou ambas. Possui duas etiologias principais 

que são o DM tipo 2 (DM2), que corresponde a 85 a 95% dos casos e o DM tipo 1 (DM1) que 

responde por 5 a 10%. O DM geralmente está relacionado a danos, insuficiência de muitos órgãos e 

disfunção, agredindo principalmente os rins, olhos, vasos sanguíneos e coração (VILAR, 2013). 

A diferença entre DM1 e DM2 é simples. Normalmente os sintomas clássicos do DM, como 

poliúria, polidipsia e polifagia estão mais relacionados a indivíduos que apresentam DM1, em 

praticamente 100% dos casos e pessoas que apresentam DM2 geralmente são assintomáticas ou 

oligossintomáticos, sendo diagnosticados eventualmente por exames de rotina. O DM2 está mais 

elencado com a agregação familiar. Ademais, o DM1 é ocasionado por deficiência absoluta de 

insulina, resultante da destruição autoimune ou idiopática das células beta pancreáticas. O DM2 é 

causado por resistência periférica à ação insulínica nos adipócitos ou por um aumento da produção 

hepática de glicose ou por uma secreção deficiente de insulina pelo pâncreas (VILAR, 2013). 

Outra diferença é em relação a idade de acometimento, no DM1, geralmente aparece na infância 

e adolescências, já o DM2 o surgimento é a partir dos 40 anos. A obesidade também é um fator 

importante no diagnóstico, visto que o DM2 acomete frequentemente, em 80% dos casos, os pacientes 

obesos, diferente do DM1, que é ocasionalmente. Todavia, o aumento na incidência e prevalência de 

DM2 na infância e na adolescência está relacionado com o crescimento na taxa de obesidade nesse 

grupo etário (VILAR, 2013). 

Além disso, no DM1, a principal complicação aguda é a cetoacidose diabética e no DM2 é a 

Síndrome hiperosmolar hiperglicêmica. Em relação ao tratamento, os tipos de DM também se 

diferem: no DM1, o tratamento medicamentoso inicial é a insulina e no DM2 são hipoglicemiantes 
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orais. Porém, os dois tipos – DM1 e DM2 – possuem em comum a mudança do estilo de vida, como 

prática de exercício físico e uma alimentação saudável (VILAR, 2013). 

O DM é um crescente problema de saúde em todo o mundo. De acordo com as Diretrizes da 

Sociedade Brasileira de Diabetes (2019-2020), em 2017, a Federação Internacional de Diabetes 

(International Diabetes Federation, IDF) estimou que 8,8% da população mundial com 20 a 79 anos 

de idade (424,9 milhões de pessoas) vivia com diabetes. Em aproximadamente 79% dos casos são 

indivíduos de países em desenvolvimento. 

 
4.3 EPIDEMIOLOGIA 

 
 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) avalia que aproximadamente 600 milhões de pessoas 

apresentam HAS e em decorrência da doença ocorrem 7,1 milhões de mortes anuais. Em relação a 

população brasileira, a HAS afeta 32,5% (36 milhões) de indivíduos adultos, sendo mais de 60% 

idosos, contribuindo para 50% das mortes por doença cardiovascular (DCV). A HAS e o DM e suas 

complicações (cardíacas, renais e AVE) têm grande impacto na perda da produtividade do trabalho e 

da renda familiar. Para 2025, estudos apontam um crescimento mundial de 60% dos casos da doença. 

É fato inconteste que a HAS ocasiona elevação dos custos dos sistemas de saúde, afetando a economia 

global. 

Em 2017, dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), apontam 388,7 mortes 

por dia, 16,7 mortes por hora. No total, o Brasil apresentou 141.878 mortes causadas pela hipertensão 

e causas atribuíveis a ela. É sabido que a maior parte dessa mortalidade é evitável com mudanças no 

hábito de vida e ocorrem muitas mortes precoces (37%), com pacientes com menos de 70 anos de 

idade (BRASIL, 2019). 

Dados de 2018 apontam que 24,7% da população das capitais brasileiras declararam ter 

diagnóstico de hipertensão. Ademais, os recentes dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco 

e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel, 2018) indicam também que os 

mais atingidos são os idosos: 60,9% dos interrogados possuem idade acima de 65 anos e relataram 

ser hipertensos e 49,5% na faixa etária de 55 a 64 anos. Nessa edição da pesquisa foi realizada por 

telefone com 52.395 pessoas maiores de 18 anos. Ainda referida pesquisa evidencia que os indivíduos 

com menor escolaridade são os mais acometidos. 

Os principais fatores de risco para desenvolvimento da HAS são: 1) Idade: é notório que a 

população brasileira teve um aumento na expectativa de vida e consequentemente, aumento da 

população idosa acima dos 60 anos de idade; o que contribui para o elevado diagnóstico da doença, 

visto que o envelhecimento tem relação direta com a prevalência de HAS. 2) Sexo e etnia: a HAS é 
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mais prevalente em mulheres e pessoas de raça negra/cor preta. No Brasil estudos apontaram um 

predomínio de 49,3% em negros, 38,2% em pardos e 30,3% em brancos. 3) Excesso de peso e 

obesidade: dados do Vigitel (2014) apresentaram aumentos do IMC principalmente em pessoas de 35 

a 64 anos e em mulheres. 4) Ingestão de sal: é um dos principais fatores de risco para a doença e está 

relacionado a eventos cardiovasculares e renais. 

Estudos da Pesquisa de Orçamentos Familiares demonstram que a disponibilidade domiciliar é 

de 4,7g de sódio por pessoa por dia, ultrapassando mais de duas vezes o consumo máximo 

recomentado que seria de 2g por dia. 5) Ingestão de álcool: o alto consumo de bebidas alcoólicas, de 

forma crônica, aumenta a PA, consistentemente. Observou-se que em mulheres o risco de 

desenvolver HAS equivale ao consumo de 30 a 40g de álcool por dia e em homens o consumo a partir 

de 31g de álcool por dia. 6) Sedentarismo: cerca de 46% dos adultos, principalmente as mulheres, 

não praticam atividade física suficiente – 150 minutos semanais, o que contribui para a chance de 

apresentar HAS. 7) Fatores socioeconômicos - geralmente adultos com baixo grau de escolaridade 

tem maior prevalência de ter HAS. 8) Genética. 

Diante disso, é possível elaborar estratégias para prevenção da HAS com políticas públicas de 

saúde e ações que incentivam o diagnóstico precoce e o tratamento e controle da doença com 

modificação do estilo de vida (MEV) e, se precisar, utilização de medicamentos (MALACHIAS et al, 

2016). 

Em relação ao DM, que também apresenta como um problema de saúde para todo o mundo, 

assim como a HAS, a Federação Internacional de Diabetes (International Diabetes Federation, IDF), 

no ano de 2017, determinou que 8,8% da população entre 20 a 79 anos de idade convivia com 

diabetes. A estimativa para o ano de 2045 é que existirão 628,6 de indivíduos com diabetes. 

De acordo com a OMS, o aumento da glicemia é o terceiro fator relevante de causa de 

mortalidade prematura, perdendo apenas para HAS e tabagismo. Além do mais, a OMS informa em 

seu relatório anual de estatísticas sanitárias que um em cada três adultos possui HAS e um em cada 

10 adultos possui DM. O elevado número de casos de DM está ligado a muitos fatores, como a 

transição epidemiológica, urbanização, alimentação inadequada, sedentarismo, excesso de peso, 

envelhecimento populacional e aumento da sobrevida de pacientes diabéticos. A transição 

epidemiológica é um fator importante, no qual 70% das doenças é composta por doenças crônicas, 

entre elas HAS e DM (NAVA et al, 2015). 

É fundamental se atentar para a magnitude do DM e suas complicações, visto que, a população, 

tanto profissionais, quanto governantes e indivíduos em geral não se conscientizaram da relevância 

da doença. Essa combinação de fatores, juntamente com o baixo funcionamento dos serviços de 

saúde, o início insidioso dos sintomas e progressão do DM2, em que essa condição pode continuar 
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não identificada por muitos anos e resultar em evolução para suas complicações. Aproximadamente 

50% dos diabéticos adultos não são diagnosticados (NAVA et al, 2015). 

Estudos apontam a significância do papel do meio ambiente, principalmente na fase inicial da 

vida – intrauterina e primeiros anos de vida. Pessoas que nascem com baixo peso evidenciam obter 

níveis plasmáticos maiores de pró-insulina, que contribui para maior chance futura de desencadear 

DM2 ou síndrome metabólica (VILAR, 2013). 

Em 2017 foi realizada uma relação entre 10 países que tem o maior número de pessoas com 

diabetes entre os 20 a 29 anos e a estimativa para 2045. Nessa relação, o Brasil aparece em quarto 

lugar em 2017, com 12,5 milhões de casos, os países com maiores casos são China, Índia e Estados 

Unidos da América (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2019-2020). 

Na projeção para 2045 o Brasil fica em quinto lugar com aproximadamente 20,3 milhões de 

diabéticos, e os países com maiores casos são Índia, China, Estados Unidos da América e México. 

Não foi observado diferença de prevalência quanto a cor de pele. Porém, entre grupos étnicos foram 

relatadas diferenças significativas. Os indígenas norte-americanos, por exemplo, manifestam 2,7 

vezes mais DM do que o restante da população. No Brasil, os índios Xavante de Mato Grosso são os 

que apresentam maior prevalência da doença (28,2%) (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2019-2020). 

Como já mencionado, o DM2 acomete pessoas após a terceira década, todavia, recentemente 

tem crescido a incidência em adolescentes, devido ao excesso de peso, sinais de resistência insulínica 

e história familiar. Os casos de DM1 também está aumentando, principalmente entre crianças 

menores de 5 anos de idade (VILAR, 2013). 

As complicações do DM compõem causas importantes de mortalidade precoce, na qual cerca 

de 4 milhões de pessoas diabéticas morreram em 2015, que corresponde a um óbito a cada 8 segundos. 

O DM é encarregado por 10,7% da mortalidade mundial, quantidade maior do que a soma dos óbitos 

ocasionados por doenças infecciosas como HIV, tuberculose e malária. E a principal causa de óbito 

de pessoas com DM é a doença cardiovascular. Em relação ao tempo de início e de duração do DM, 

coma cetoacidótico constitui relevante causa de morte em pacientes com diagnóstico recente de DM1 

e a nefropatia diabética é a principal causa em pessoas com diabetes de longa duração (VILAR, 2013). 

 
4.4 FISIOPATOLOGIA 

 
 

A pressão arterial (PA) é denominada pela pressão do sangue contra a parede das artérias. A 

força propulsora para o fluxo de sangue pelo sistema circulatório é a pressão sanguínea gerada pela 

contração ventricular. Com a ejeção do sangue vinda do ventrículo esquerdo, a aorta e as artérias 
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ampliam para alojar esse sangue. Ocorre um balanço entre o fluxo sanguíneo para dentro e para fora 

das artérias que determina a PA. Se esse fluxo para dentro supera o fluxo para fora, a PA aumenta, 

pois acontece um acúmulo de sangue nas artérias. E se o fluxo para fora supera o para dentro, a 

pressão diminui. O débito cardíaco (DC) do ventrículo esquerdo é igual ao fluxo sanguíneo para 

dentro da aorta. E o fluxo sanguíneo para fora das artérias é influenciado pela resistência periférica 

(RP), estabelecida pela resistência do fluxo das arteríolas (SILVERTHORN, 2010). 

Sendo assim, a manutenção da PA dentro da normalidade tem como objetivo conservar o fluxo 

sanguíneo constante para os abundantes territórios vasculares. Para que isso aconteça é indispensável 

a comunicação de numerosos mecanismos complexos que abrangem o sistema nervoso central e 

autônomo, diversos sistemas hormonais vasodilatadores e vasoconstritores que atuam para ajustar a 

RP e débito cardíaco e volume circulante (SILVERTHORN, 2010). 

A PA é orientada pela fórmula: PA = DC x RP. O DC é o resultado do volume sistólico vezes 

a frequência cardíaca (FC) e a RP é definido pelo tônus das artérias de pequeno calibre e arteríolas. 

Normalmente os pacientes hipertensos possuem a RP aumentada e dificilmente o DC se eleva. Por 

isso que os estudos enfatizam os fatores que elevam a RP como principal mecanismo de aumento da 

pressão arterial. Porém, a PA pode ser alterada por diversas razões, visto que, são necessárias várias 

interações de mecanismos para que permaneça em equilíbrio, englobando os rins, coração, supra- 

renais,  volume  extracelular,   sistema   nervoso,   sistemas   hormonais   vasodilatadores   –  

sistema calicreína-cininas, prostaglandinas e óxido nítrico - e vasoconstritores – renina-angiotensina- 

aldosterona e endotelina (RIELLA, 2003). 

O controle reflexo da pressão sanguínea é regulado pelo sistema nervoso central e o principal 

centro integrador encontra-se no bulbo. A atribuição do centro de domínio cardiovascular é preservar 

o fluxo sanguíneo apropriado para o encéfalo e o coração. Muitos receptores periféricos enviam sinal 

de entrada sensorial para esse centro integrador. Os barorreceptores, localizados nas paredes das 

artérias carótidas e da aorta, são mecanorreceptores sensíveis ao estiramento, no qual controlam a 

pressão sanguínea que está fluindo para o encéfalo e o restante do corpo. Esses barorreceptores 

lançam potenciais de ação constantemente durante a pressão sanguínea normal. Quando ocorre 

aumento da pressão sanguínea, os barorreceptores estiram e a periodicidade de disparos ao receptor 

intensifica. E se a pressão diminuir, a frequência de disparos do receptor baixa. Assim sendo, a 

resposta do reflexo barorreceptor é muito ágil, alterações no DC e na RP acontecem entre dois 

batimentos cardíacos após o estímulo (SILVERTHORN, 2010). 

Os neurônios sensoriais que levam os potenciais de ação aos barorreceptores ao centro de 

controle cardiovascular bulbar. Já os sinais de referência, ou seja, de saída do centro de controle 

cardiovascular são comandados pelos neurônios autonômicos simpáticos e parassimpáticos. É 
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importante relatar que a RP é monitorada pelo sistema simpático e a ampliação da descarga simpática 

origina a vasoconstrição (SILVERTHORN, 2010). 

Além disso, o crescimento da ação simpática eleva a FC no nó sinoatrial (AS), estimula a 

condução por meio do nó atrioventricular (AV) e amplia a força de contração miocárdica. Com a 

intensificação da atividade parassimpática, acontece uma diminuição da FC, porém, possui apenas 

um baixo efeito na contração ventricular (SILVERTHORN, 2010). 

Além dos barorreceptores, a função cardiovascular pode ser monitorada por sinais oriundos de 

outros receptores periféricos. Os quimiorreceptores arteriais, por exemplo, são intensificados pelos 

baixos níveis sanguíneos de oxigênio e elevam o DC. Ademais, o centro de controle cardiovascular 

possui comunicação mútua com os centros bulbares que monitora a respiração (SILVERTHORN, 

2010). 

A associação entre os sistemas circulatório e respiratório é adaptativo. Quando os tecidos 

precisam de mais oxigênio, esses dois sistemas trabalham em conjunto para proporcioná-lo. Como 

resultado, a elevação da frequência respiratória (FR) é normalmente associado ao aumento do DC. 

O hipotálamo e o córtex cerebral também podem modular a PA. Respostas vasculares incluídos 

na regularização da temperatura corporal e a resposta de luta ou fuga são proporcionadas pelo 

hipotálamo. Já as respostas emocionais, manifestadas por respostas circulatórias, como desmaio e 

rubor, são promovidas do córtex cerebral (SILVERTHORN, 2010). 

Ademais, os rins também tem um papel fundamental na regulação da PA, visto que possibilita 

um equilíbrio hídrico. Juntamente com o coração, os rins mantêm a homeostase dos líquidos 

corporais, pois secretam hormônios que atuam nos vasos sanguíneos e no coração assim como o 

coração libera hormônios que atuam nos rins (SILVERTHORN, 2010). 

Observa-se, portanto, que a PA é determinada pela eficiência do coração como uma bomba 

(DC) definido por FC e volume sistólico, pela resistência do sistema ao fluxo sanguíneo estabelecido 

por diâmetro das arteríolas, pelo volume sanguíneo resultante por ingestão ou perda de líquido e pela 

distribuição relativa do sangue entre os vasos sanguíneos arteriais e venosos (SILVERTHORN, 

2010). 

Diante disso, em relação a hipertensão, percebe-se que ocorre uma adaptação dos 

barorreceptores carotídeos e aórticos á PA alta. Com essa adaptação, o centro de controle 

cardiovascular decifra a PA alta como uma pressão sanguínea “normal”, não acontecendo a reflexa 

da pressão (SILVERTHORN, 2010). 

Os pacientes hipertensos geralmente são diagnosticados com hipertensão essencial ou primária 

(90%), que é o tipo de hipertensão sem causa estabelecida, somente a hereditariedade. De 5 a 10% 

são casos de hipertensão secundária, ou seja, possuem uma doença de base, por exemplo, um distúrbio 
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endócrino ou nefrológico que ocasiona a hipertensão (SILVERTHORN, 2010). Outro ponto 

importante em pessoas que tem hipertensão é o risco de desenvolver aterosclerose devido a pressão 

alta nas artérias, uma vez que acontece uma deterioração no revestimento endotelial dos vasos 

proporcionando a formação de placas ateroscleróticas (SILVERTHORN, 2010). 

Inicialmente, o volume sistólico em indivíduos hipertensos continua permanente, até uma 

pressão de aproximadamente 200 mmHg, mesmo que o ventrículo tem que intensificar o trabalho 

realizado com a pressão sanguínea alta. Sendo assim, o músculo cardíaco do ventrículo esquerdo 

reage a resistência sistêmica de uma forma crônica aumentada semelhante a resposta do músculo 

esquelético diante do treinamento de levantamento de peso. Ocorre hipertrofia do miocárdio, com 

aumento de tamanho e a força das fibras musculares (SILVERTHORN, 2010). 

No entanto, com a persistência da resistência alta por muito tempo, o músculo cardíaco torna- 

se incapaz de atender a carga de trabalho de forma adequada, assim, o DC do ventrículo esquerdo 

diminui. Com a diferença de DC entre os ventrículos (esquerdo diminuído e direito normal), acontece 

acúmulo de líquido nos pulmões, ocasionando edema pulmonar. Em razão disso, acontece uma alça 

de retroalimentação positiva nociva. Por causa do edema pulmonar, a difusão de oxigênio nos 

pulmões decresce, levando menos oxigênio no sangue. A carência de oxigênio em um metabolismo 

aeróbico deixa o coração mais debilitado, diminuindo ainda mais sua eficácia como bomba. Essa 

condição é determinada de insuficiência cardíaca congestiva e se não for tratada pode ser fatal 

(SILVERTHORN, 2010). 

Em relação aos fatores de risco para o desenvolvimento da HAS, o excesso de sódio é um dos 

principais, relacionados ainda com doenças renais e eventos cardiovasculares. De acordo com a 7ª 

Diretriz de Hipertensão Arterial, dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), revelaram a 

disponibilidade domiciliar de 4,7 gramas de sódio por pessoa por dia, valor que excede duas vezes 

mais o consumo máximo aconselhado, que é de 2 gramas por dia. Quando ocorre esse exagero no 

consumo de sódio, acontece uma retenção de sódio simultaneamente com a água, proporcionando 

aumento do volume extracelular (VEC). Esse aumento do VEC e a abundância de sódio corporal total 

tem a capacidade de elevar a pressão arterial pelos seguintes mecanismos: 1. Aumento do DC; 2. 

elevação da ação do sistema nervoso simpático e 3. aumento da resposta arteriolar às diferentes 

substâncias vasoconstritoras. O sistema nervoso simpático é que mantém o tônus arteriolar de base, 

por meio da liberação de noradrenalina que atua na junção neuromuscular. Assim, evidências clínicas 

e experimentais apontam que o aumento da estimulação do sistema nervoso simpático carreta 

vasoconstrição em excesso e aumento da pressão arterial (RIELLA, 2003). 

A interação de muitos sistemas hormonais são fundamentais para a normatização da pressão 

arterial. O sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), assim como as endotelinas, possuem 
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efeito vasoconstritor, ao passo que o sistema calicreína-cininas, óxido nítrico e as prostaglandinas são 

vasodilatadores. Todas essas substâncias contribuem para regulação do tônus da musculatura lisa 

vascular. O resultado final do SRAA são a aldosterona e a angiotensina II. A angiotensina II propicia 

a liberação de aldosterona, tem efeito de vasoconstrição direta, intensifica a absorção de água e sódio 

pelos rins e intestino, eleva o inotropismo e tem efeito cerebral estimulando o sistema nervoso 

simpático (RIELLA, 2003). 

Além disso, a angiotensina II é apta em possibilitar modificações estruturais ao intensificar o 

crescimento e a proliferação celular, sendo um dos encarregados pelo espessamento da parede 

arteriolar assim como pelo aumento da massa muscular do ventrículo esquerdo, os dois são 

considerados “marca registrada” das complicações da hipertensão arterial sobre os vasos sanguíneos 

e o coração. Já a aldosterona atua nos coletores corticais e túbulos distais, no qual é encarregado pela 

excreção de potássio e retenção de sódio e água (RIELLA, 2003). 

O sistema calicreína-cininas (SCC) tem como principal efetor a bradicinina. A bradicinina inibe 

a proliferação e o crescimento celular e é um forte vasodilatador, além de participar na regulação da 

excreção de sódio. A enzima conversora da angiotensina (ECA) ou cininase II é a principal 

encarregada por degradar a bradicinina. Por isso, a utilização de inibidores da ECA (IECA) como 

anti-hipertensivos comprova que os dois sistemas vasoativos – SRAA e SCC - são fundamentais na 

gênese e nos resultados a longo prazo da HA. Esses fármacos, quando agem bloqueando a ação da 

ECA impossibilita a formação de angiotensina e amplia o tempo de ação da bradicinina. 

Consequentemente, além de diminuir a pressão arterial, altera a estrutura da musculatura cardíaca 

diminuindo a hipertrofia ventricular esquerda e, arteriolar viabilizando a involução do espessamento 

da parede. Ademais, os IECA possuem efeito protetor renal, diminui o avanço da aterosclerose e a 

ocorrência do infarto do miocárdio, reduz a mortalidade cardiovascular e o acidente vascular cerebral 

(RIELLA, 2003). 

Outro fator de risco importante é o achado frequente em pacientes hipertensivos de resistência 

insulínica. Acredita-se que essa resistência é um ponto fundamental na gênese da HA, principalmente 

em portadores de DM2 e obesos. Com a resistência periférica a ação da insulina, o organismo 

demanda maiores níveis sanguíneos de insulina para metabolizar a glicose. Esse excesso de insulina 

favorece a retenção de água e sódio, alterações na ação de bombas que regulam a concentração de 

sódio intracelular, além de ativar o sistema nervoso simpático. Essas alterações além de aumentar a 

pressão arterial altera também o perfil lipêmico do indivíduo hipertenso elevando o colesterol total, 

o LDL-colesterol e os triglicerídeos e diminuindo o HDL-colesterol. Pacientes com esse perfil- 

hipertenso, obeso e com dislipidemia – necessitam reduzir a ingesta calórica e praticar atividade física 

para melhorar a resistência insulínica e reverter as outras alterações. Além disso, essas medidas de 
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mudança do estilo de vida diminui a glicemia, a insulina, o colesterol e a pressão arterial (RIELLA, 

2003). 

O elevado consumo de bebidas alcoólicas e um consumo crônico também predispõe o 

indivíduo a desenvolver HA. Em mulheres a ingestão de 30 – 40 gramas de álcool por dia apresentam 

risco para desenvolver a doença. Em homens o risco é de 31gramas por dia. Além desses fatores de 

risco, a idade também é importante, é sabido que quanto mais velho, maior a prevalência. Em relação 

ao sexo e etnia, mulheres são mais acometidas do que homens e indivíduos de raça negra também 

apresentam maior prevalência de manifestação da doença (MALACHIAS et al, 2016.) 

 
4.3.1 Diabetes mellitus 

 
 

O DM é uma doença metabólica que consiste em hiperglicemia constante e está correlacionada 

com complicações crônicas micro e macrovasculares (VILAR, 2013). 

O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) foi nomeado inicialmente como insulinodependente ou 

diabetes juvenil. É uma doença de características autoimune, poligênica, resultante de destruição das 

células β pancreáticas, originando deficiência completa na produção de insulina (VILAR, 2013). 

Os indivíduos que são portadores de DM1 tendem a cetose e requisita insulina como tratamento. 

A manifestação inicial da doença em 30% dos casos em adultos e em 65% em crianças é a cetoacidose 

diabética. O índice de massa corpórea (IMC) usualmente é normal, porém, obesidade não exclui o 

diagnóstico (VILAR, 2013). 

O DM1 é ainda subdividido em diabetes mellitus tipo 1 A (DM1A) ou autoimune e diabetes 

mellitus tipo 1 B (DM1B). O DM1A é mais frequente, pode aparecer em qualquer idade, mas 

predomina em crianças e adolescentes. O diagnóstico é confirmado pelo achado de autoanticorpos. 

Apresenta relação com o antígeno leucocitário humano (HLA) DR3 e DR4. Fatores ambientais, como 

infeções virais, alguns componentes da microbiota intestinal e componente dietético, além da 

predisposição genética fazem parte da fisiopatologia da doença. O DM1A é determinado pela 

deficiência absoluta na geração de insulina, derivado de uma destruição autoimune das células beta. 

Geralmente, anticorpos gerados contra antígenos virais lesionam as células beta por causa do 

mimetismo molecular que existe entre antígenos virais e antígenos dessas células. Normalmente os 

autoanticorpos antecede a hiperglicemia por meses a anos. O surgimento da hiperglicemia aparece 

quando 90% das ilhotas estão destruídas (VILAR, 2013) 

O DM1B ou diabetes idiopático não está relacionado ao HLA e são casos de deficiência 

absoluta de insulina, porém, não são imunomediados. Afeta mais pessoas de origem africana e 
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asiática. A patogênese não é conhecida, todavia, mutação no gene da insulina é encontrado 

casualmente em crianças e jovens com essa doença (VILAR, 2013). 

O DM2 (Diabetes mellitus Tipo II) é encarregado por 85 a 90% dos casos de diabetes. É uma 

doença multifatorial e de etiologia complexa em que a genética e componentes ambientais fazem 

parte da sua fisiopatologia. Habitualmente, o DM2 atinge pessoas a partir de 40 anos de idade e 80% 

dos pacientes são obesos. É uma doença poligênica, com intensa relação de herança familiar (VILAR, 

2013). 

Os principais fatores ambientais que predispõe a doença são o sedentarismo, que contribui para 

a obesidade e os hábitos alimentares. Geralmente a doença é assintomática ou oligossintomática, 

descoberta através de exames laboratoriais de rotina ou devido a complicações crônicas (VILAR, 

2013). 

A manifestação aguda comum do DM2 é a síndrome hiperosmolar hiperglicêmica, na qual 

provoca alta mortalidade. Cerca de 70 a 90% das pessoas com DM2, possuem concomitantemente a 

síndrome metabólica que é definida por um agrupamento de fatores que acarreta risco cardiovascular 

elevado. Esses fatores são a dislipidemia, resistência insulínica, obesidade abdominal, tolerância 

alterada á glicose, hipertensão e diabetes (VILAR, 2013). 

A fisiopatologia do DM2 não aponta indicadores específicos da doença, diferente do DM1. Os 

principais mecanismos da gênese do DM2 que ocasiona a hiperglicemia são a secreção insuficiente 

de insulina pelo pâncreas, a resistência periférica a ação da insulina tanto nos adipócitos como no 

músculo esquelético, o acréscimo da produção hepática de glicose, consequente da resistência da 

insulina no fígado. Além desses, outros fatores também contribuem para a fisiopatologia da doença, 

como a lipólise acelerada nos adipócitos, a hiperglucagonemia liberada pelas células alfa pancreática, 

a deficiência ou resistência incretínica do trato gastrointestinal, a resistência á insulina no cérebro e a 

reabsorção aumentada de glicose pelos túbulos renais (VILAR, 2013). 

O fator de risco mais significativo para desenvolver o DM2 é a obesidade, principalmente a 

gordura abdominal. Outro ponto relevante é a presença de síndrome metabólica, visto que, pacientes 

com essa síndrome tem chance 5 vezes maior de evoluir para DM2. Outros fatores de risco são a 

idade avançada, pessoas acima de 40 anos, o tabagismo e os indivíduos pré-diabéticos e que tiveram 

diabetes gestacional que possuem probabilidade maior de ter DM2. Nesses casos, recomenda 

investigação anual. Além disso, algumas crianças tem risco ampliado, na vida adulta, de adquirir 

DM2 e síndrome metabólica, devido nascer pequenas para a idade gestacional e advindas de gestação 

com diabetes gestacional (VILAR, 2013). 
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Os indivíduos que são predisponentes para desenvolver o DM2 em algum momento da vida, 

tem o risco diminuído quando adotam um estilo de vida saudável, com alimentação balanceada e 

prática de atividade física (VILAR, 2013). 

 
4.4 TRATAMENTO 

 
 

As metas terapêuticas para as HAS e DM necessitam de mudanças no estilo de vida. A prática 

de exercícios físicos, a redução da ingesta de sódio, assim como do consumo de álcool e a redução 

do peso corporal são fundamentais para prevenir e auxiliar no controle dessas doenças 

(MALACHIAS et al, 2016; SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2019-2020). 

 
4.5.1 Tratamento da HAS 

 
 

O tratamento da HAS compreende por critérios não medicamentosos e utilização de fármacos 

anti-hipertensivos. O objetivo terapêutico é diminuir a PA, prevenir eventos cardiovasculares e renais 

assim como preservar os órgãos-alvo. As medidas não medicamentosas de mudança no estilo de vida 

tem apresentado eficácia na diminuição da PA, porém, são limitadas devido a falta de adesão a médio 

e longo prazo (MALACHIAS et al, 2016.) 

Quando indicado o tratamento com fármacos, o indivíduo tem que ser guiado a respeito da 

importância da utilização contínua, do ajustes de dose, caso necessário, da mudança do medicamento 

ou combinação com outros fármacos, além do surgimento de efeitos adversos (GOODMAN & 

GILMAN, 2012). É válido lembrar que o tratamento está associado ao grau de compreensão do 

diagnóstico e ao acesso aos sistema de saúde. (SOUSA et al, 2019) 

É sabido que existem diversas classes de anti-hipertensivos, cada uma com seu próprio 

mecanismo de ação levando a diminuição da PA. As principais classes são os diuréticos, agentes 

simpatolíticos de ação central, alfabloqueadores, betabloqueadores, bloqueadores do canal de cálcio, 

vasodilatadores diretos, inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA), bloqueadores dos 

receptores AT1 da angiotensina II (BRA) e inibidores direto da renina (MALACHIAS et al, 2016.). 

Os diuréticos podem ser subdivididos em: 1) Tiazídicos e agentes relacionados, incluem nessa 

classe os seguintes medicamentos – hidroclorotiazida, clortalidona, clorotiazida, indapamida, 

metilclotiazida e metolazona. 2) Diuréticos de alça, constituído por – furosemida, bumetanida, 

torsemida e ácido etacrínico. 3) Diuréticos poupadores de potássio, compreende por – amilorida, 

triantereno e espironolactona (GOODMAN & GILMAN, 2012). 
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O DIU é uma classe de medicamentos muito importante para o controle da HAS, além de sua 

eficácia quando utilizado sozinho também intensifica a ação dos outros fármacos anti-hipertensivos. 

São drogas que diminuem a PA e reduz a morbimortalidade cardiovascular. Seu mecanismo de ação 

acontece a princípio devido aos efeitos natriuréticos, com redução do volume extracelular (VEC). 

Essa diminuição do VEC acontece por causa da interação do fármaco com o cotransportador de NaCl 

presente no túbulo contorcido distal no rim, no qual potencializa a eliminação do sódio na urina e 

causa queda do DC. Após 4 a 6 semanas, acontece a normalização do volume circulante e 

consequentemente, reduz a resistência vascular periférica (GOODMAN & GILMAN, 2012). 

Os tiazídicos inibem a troca ativa de sódio e cloreto no segmento proximal do túbulo 

contorcido distal. Eles poupam cálcio. É necessário acompanhar os eletrólitos séricos dos pacientes 

que utilizam esse fármaco, além de acompanhar a glicose, já que pode estimular o aumento da glicose 

– hiperglicemia, pois gera intolerância a glicose por causa da redução da liberação de insulina, 

amplificando o risco de desenvolver DM2. Outro efeito adverso é a disfunção erétil, ademais, a 

hidroclorotiazida pode levar a hiponatremia grave de forma rápida. Em alguns casos ocorre a 

hipercalcemia, sendo mais grave em pacientes que possuem hiperparatireoidismo primário. A 

depleção de potássio produzida por essa classe de medicamentos também é importante ser discutida, 

visto que, as arritmias ventriculares podem ser otimizadas por essa depleção e é considerado um efeito 

adverso (GOODMAN & GILMAN, 2012). 

Os diuréticos de alça bloqueiam o transporte de sódio, potássio e cloro no ramo ascendente da 

Alça de Henle e aumenta a excreção de cálcio e magnésio. São diuréticos eficazes. Alguns efeitos 

adversos são a hiponatremia, hipopotassemia, hipomagnesemia e hipocalcemia (GOODMAN & 

GILMAN, 2012). 

Os poupadores de potássio vão inibir a reabsorção de sódio nos túbulos contorcidos distais e 

coletores. A espironolactona tem efeitos adversos consideráveis, principalmente em pacientes 

masculinos, uma vez que podem apresentar disfunção erétil, hiperplasia prostática benigna e 

ginecomastia. Ademais, a espironolactona pode acarretar hiperpotassemia, principalmente em 

indivíduos com algum déficit renal (GOODMAN & GILMAN, 2012). 

Além disso, um efeito adverso comum a todos os DIU é a elevação do ácido úrico e precipitação 

de crises de gota em pacientes já predisposto. O uso em doses mais baixas minimizam os efeitos 

colaterais desses medicamentos (GOODMAN & GILMAN, 2012). 

É recomendado a utilização de DIU tiazídicos em baixas doses, pois possuem menor tempo de 

ação e são mais suaves. Os DIU de alça é empregado nos casos de insuficiência renal e em casos de 

edema (Insuficiência cardíaca ou renal). Já os poupadores de potássio normalmente são usados em 

conjunto com os tiazídicos ou DIU de alça (GOODMAN & GILMAN, 2012). 
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Os Antagonista do receptor beta-adrenérgico – Agente simpatolítico, são fármacos que agem 

reduzindo a contratilidade do miocárdio, a FC e o DC. Outro efeito é o bloqueio dos beta receptores 

do conjunto justaglomerular, diminuindo a secreção de renina e, com isso, reduzindo a produção de 

angiotensina II circulante. Ocorre adaptação dos barorreceptores e redução das catecolaminas nas 

sinapses nervosas. O efeito dessa classe anti-hipertensiva permite que seja administrada dose única 

ou 2 vezes ao dia. Normalmente essas drogas não ocasiona retenção de água e sódio, dispensando a 

associação com DIU (GOODMAN & GILMAN, 2012). 

Os bloqueadores beta adrenérgicos seletivos (beta1) são o atenolol e o metoprolol; os não 

seletivos são o propranolol e timolol e ainda tem os alfa e beta antagonistas que são os carvedilol e 

labetalol. Além dos efeitos já mencionados, o caverdilol tem efeito vasodilatador, pois bloqueia 

também o receptor alfa 1 adrenérgico. O propranolol é eficaz em pessoas com síndromes 

hipercinéticas, cefaleia de origem vascular, hipertensão portal e tremor essencial (GOODMAN & 

GILMAN, 2012; MALACHIAS et al, 2016). 

Em relação aos efeitos adversos, esses medicamentos devem ser evitados em pessoas com 

doença das vias respiratórias, como asma ou com distúrbio no nó sinoatrial (SA) e no nó 

atrioventricular (AV). Em pacientes com diabetes que utilizam insulina, pode acontecer hipoglicemia. 

Ademais, esses fármacos são capazes de induzir o surgimento de casos novos de DM, pois acarreta 

intolerância a glicose. Também pode ocasionar hipertrigliceridemia (GOODMAN & GILMAN, 

2012; MALACHIAS et al, 2016). 

São fármacos escolhidos para pessoas portadoras de cardiopatia isquêmica ou insuficiência 

cardíaca congestiva. 

Os antagonistas do receptor alfa 1 adrenérgico – Agentes simpatolítico são fármacos 

representantes dessa classe são os doxazosina, prazosina e terazosina. São preferencialmente 

utilizados em associação com outra droga. Inicialmente essa classe de medicamento reduz a 

resistência arteriolar e eleva a capacitância venosa, consequentemente, ocorre aumento do reflexo 

simpático na atividade da renina plasmática e na FC. Contudo, com o uso prolongado, a vasodilatação 

persiste, porém a atividade da renina, o DC e a FC retornam ao normal. Tem efeito benéfico sobre os 

lipídeos quando associados a um tiazídico, no qual diminui as concentrações plasmáticas dos 

triglicerídeos e do LDL – colesterol e eleva o HDL-colesterol. Além do mais, tem contribuição 

favorável na sintomatologia da hipertrofia prostática benigna (GOODMAN & GILMAN, 2012; 

MALACHIAS et al, 2016). 

O efeito adverso que essa classe de medicamento apresenta é a hipotensão ortostática na dose 

inicial da droga ou após o aumento da dose. A utilização de doxazosina predispõe ao risco de 
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insuficiência cardíaca congestiva, principalmente quando usado em monoterapia (GOODMAN & 

GILMAN, 2012; MALACHIAS et al, 2016). 

Em se tratando de Agentes de ação central – agentes simpatolítico, os principais mecanismos 

de ação dessa classe são a redução do reflexo dos barorreceptores e da atividade simpática, 

colaborando para bradicardia relativa e a hipotensão ortostática. Ocasiona também cautelosa redução 

no DC e na RVP, além de diminuir os níveis plasmáticos de renina e reter fluidos (GOODMAN & 

GILMAN, 2012). 

Os fármacos dessa classe são representados por medildopa, clonidina, guanabenzo e os 

inibidores dos receptores imidasolínicos que são a moxonidina e rilmenidina. 

A metildopa é um pró-fármaco, agonista alfa 2 seletivo, no qual se liga no receptor alfa 2 do 

neurônio pré sináptico sinalizando o excesso de noradrenalina na fenda e bloqueando a exocitose, 

reduzindo a PA. Usado em tratamento de HAS na gravidez. Ocasiona uma sedação temporária em 

muitos casos. Causa secura na boca, pode diminuir a libido, os pacientes em uso desse medicamento 

podem apresentar sinais de parkinsonismo e hiperprolactinemia, gerando galactorreia e ginecomastia. 

Além do mais, pode estimular reações autoimunes, como anemia hemolítica, febre e disfunção 

hepática, que geralmente somem com a cessação do uso (GOODMAN & GILMAN, 2012; 

MALACHIAS et al, 2016). 

A clonidina, guanabenzo e guanfacina reduz a corrente simpática proveniente do sistema 

nervoso central através da estimulação do subtipo alfa 2 a no tronco cerebral. A utilização de clonidina 

é promissor em casos de hipertensão correlacionada a retirada de opioides, síndrome das pernas 

inquietas, diarreia ligada a neuropatia diabética e aumento da atividade simpática em indivíduos com 

cirrose alcoólica. Não age no perfil lipídico e nem a resistência periférica a insulina, por isso não 

apresenta efeito metabólico (GOODMAN & GILMAN, 2012). 

Quanto aos Vasodilatadores direto, possuem como principal mecanismo de ação o relaxamento 

do músculo liso arteriolar, gerando a diminuição da RVP. As drogas que representam essa classe são 

a hidralazina e minoxidil. 

A hidralazina através de reflexos mediados por barorreceptores estimula o sistema nervoso 

simpático que gera a vasodilatação, e como consequência, ocorre o aumento da frequência e da 

contratilidade cardíaca, elevando a ação da renina plasmática e retenção de líquido. Os principais 

efeitos adversos dessa droga são náuseas, cefaleia, rubor, hipotensão, tontura, taquicardia e angina de 

peito. Além desses, pode acontecer isquemia miocárdica, por causa da estimulação do sistema 

nervoso simpático, que aumenta a demanda de oxigênio (GOODMAN & GILMAN, 2012; 

MALACHIAS et al, 2016). 
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O mioxidil relaxa o músculo liso, ativando o canal de potássio. Essa ativação do canal no 

músculo liso autoriza o efluxo de potássio, ocasionando hiperpolarização e relaxamento da 

musculatura lisa. O hirsutismo é o efeito colateral mais comum dessa medicação, atingindo 80% dos 

pacientes. Pode acontecer taquicardia reflexa (GOODMAN & GILMAN, 2012; MALACHIAS et al, 

2016). 

Deve evitar a prescrição dessa classe de medicamentos em pacientes com aneurisma dissecante 

da aorta e episódio de hemorragia cerebral recente. Além disso, de maneira geral, a utilização desses 

fármacos pode causar anorexia, vômito, náusea e diarreia (GOODMAN & GILMAN, 2012). 

Estudando os , tem-se que os mecanismo de ação desses fármacos reduz a PA pois relaxam o 

músculo liso da artéria e diminui a RVP como resposta ao bloqueio dos canais de cálcio. Possui uma 

classificação dividida em dois tipos: os diidropiridínicos e os não di-idropiridínicos. Os 

medicamentos nifedipino, felodipino, amlodipino, nitrendipino, lercanidipino, manidipino, 

levanlodipino, isradipino, nisoldipino, lacidipino e nimodipino fazem parte dos di-idropiridínicos, no 

qual atuam como vasodilatador, com pouca interferência na função sistólica e na frequência. Os não 

di-idropiridínicos são as benzotiazepinas – diltiazem – e as fenilalquilaminas – verapamil, possui 

pouco efeito vasodilatador e são antiarrítmicos e bradicardizantes. Essa classe de medicamento são 

eficazes e diminuem a morbimortalidade cardiovascular (GOODMAN & GILMAN, 2012; 

MALACHIAS et al, 2016). 

Como efeitos adversos apresentam como o principal o edema maleolar, gerado pela 

vasodilatação provocando a transudação capilar. Paciente pode relatar tontura e cefaleia latejante. Os 

di-idropiridínicos de ação rápida pode acarretar rubor facial. Casualmente pode ocorrer hipercromia 

no terço distal das pernas e também hipertrofia gengival. O verapamil pode provocar obstipação 

intestinal, além disso, tanto o verapamil como o diltiazem são capazes de complicar a insuficiência 

cardíaca, a bradicardia e o bloqueio atrioventricular (GOODMAN & GILMAN, 2012; MALACHIAS 

et al, 2016). 

Quanto aos Inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA), observa-se que são 

fármacos que diminuem a morbimortalidade cardiovascular. As drogas representantes dessa classe 

são o captopril, enalapril, perindopril, trandolapril, lisinopril, quinapril, ramipril, benazepril, 

moexipril e o fosinopril. Seu principal mecanismo de ação é a inibição da enzima conversora de 

angiotensina I, impossibilitando a conversão em angiotensina II, que possui ação vasoconstritora 

(GOODMAN & GILMAN, 2012). Essa classe é a base para o tratamento combinado da HAS, visto 

que, ensaios clínicos provaram sua eficária em associação com outras classes, com diferentes 

mecanismos de ação. Assim, pois a maneira de agir de cada fármaco contrabalança os efeitos 

adversos, sendo uma vantagem, além da diminuição da PA de forma eficaz. (TSIOUFIS et al, 

2017). 

Esses medicamentos assegura um benefício no tratamento de pessoas com diabetes, pois limita o   
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desenvolvimento e a progressão da glomerulonefrite diabética, assim como parecem ser benéfico em 

outros tipos de afecções renais, como a doença renal crônica. Essas drogas são utilizadas em   pacientes 

hipertensos e com cardiopatias isquêmicas, dado que foi verificado a melhora da função ventricular e 

redução da morbidade e mortalidade após a administração do IECA no período imediato pós-IM, além de 

possuir prováveis características antiateroscleróticas (GOODMAN & GILMAN, 2012). 
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pacientes hipertensos e com cardiopatias isquêmicas, dado que foi verificado a melhora da função 

ventricular e redução da morbidade e mortalidade após a administração do IECA no período imediato pós-

IM, além de possuir prováveis características antiateroscleróticas (GOODMAN & GILMAN, 2012). 

São medicamentos bem tolerados. Os efeitos adversos dessa classe são constituídos pela tosse 

seca como o principal, mas pode ocorrer ocasionalmente edema angioneurótico e erupção cutânea. 

Em pessoas com insuficiência renal o início da utilização desses fármacos pode aumentar ureia e 

creatinina séricas. Reduz, a longo prazo, a progressão da doença renal crônica. Em pacientes 

diabéticos e com insuficiência renal pode ocorrer a hiperpotassemia. A utilização dessas drogas são 

contraindicadas em pacientes gestantes, devido a risco de complicações fetais (GOODMAN & 

GILMAN, 2012; MALACHIAS et al, 2016). 

 
4.5.1.9 Bloqueadores dos receptores AT1 (BRA) 

 
 

O losartano, irbesartano, valsartano, candesartano, eprosartano e telmisartano (bloqueadores 

dos receptores ATI) são os fármacos representantes dessa classe. Esses medicamentos antagonizam 

os efeitos da angiotensina II, relaxando o músculo liso e proporcionando vasodilatação, elevando a 

excreção renal de água e sal, diminuindo o volume plasmático e reduzindo a hipertrofia celular. São 

drogas que reduzem a morbimortalidade cardiovascular e renal, como a nefropatia diabética. Assim 

como os IECA, os BRA não podem ser administrado durante a gravidez (GOODMAN & GILMAN, 

2012; MALACHIAS et al, 2016). 

Os efeitos adversos são incomuns. Ocasionalmente pode acontecer angioedema e 

hiperpotassemia devido a outros fatores relacionados, como fatores que alteram a homeostasia do 

potássio (GOODMAN & GILMAN, 2012). 

Quanto à classe dos Inibidores diretos da renina, observou-se que existe apenas um 

representante dessa classe para utilização clínica, que é o alisquireno. Seu mecanismo de ação inibe 

a via da renina-angiotensina, levando a pouca produção de angiotensina I, angiotensina II e 

aldosterona, diminuindo a PA. São eficientes em tratamentos de doenças cardiovasculares. Esse 

fármaco deve ser evitado ser administrado junto com uma refeição rica em gordura, pois ocorre 

redução de sua concentração. São fármacos que não podem ser utilizados em gestantes. É bem 

tolerado, porém, apresenta como efeito adverso o angioedema e tosse, além de apresentar diarreia em 

pacientes que usam doses maiores que as recomendadas (GOODMAN & GILMAN, 2012; 

MALACHIAS et al, 2016). 
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É importante relatar que o esquema terapêutico pode ser realizado com uma ou mais classes de 

fármacos, dependendo da necessidade e do perfil do paciente e suas comorbidades (MALACHIAS et 

al, 2016.) 

Existem muitos estudos com perspectivas futuras para o tratamento da HAS, principalmente 

para pacientes hipertensos, em uso de mais de um medicamento e sem controle pressórico. A 

denervação da artéria renal faz parte desses estudos, mostrando eficácia na diminuição da PA, 

porém, ainda em análise. É sabido que o sistema nervoso simpático renal altera a PA, pois oferece 

muitas redes de fibras simpáticas eferentes. Por isso está em estudo a denervação da artéria renal 

como uma opção futura de tratamento (GRUPTA et al, 2020). 

Além disso, terapias moduladoras do sistema nervoso simpático também estão sendo 

analisadas, como a terapia de ativação de barorreceptores, levando a diminuição da PA e da FC, 

pois após estimulação dos barorreceptores carotídeos acontece uma queda do fluxo simpático e 

acréscimo do tonus vagal. Portanto, ainda carecem de comprovação. (GRUPTA et al, 2020). 

 
4.5.2 Tratamento da Diabetes mellitus 

 
 

A terapêutica do diabetes tem por finalidade aliviar os sintomas associados a hiperglicemia, 

como a fadiga e a poliúria e prevenir as complicações agudas e crônicas do diabetes. É fundamental 

que o paciente participe ativamente nesses cuidados. Assim como na hipertensão, a mudança do estilo 

de vida é essencial, o cuidado nutricional diminui o risco de complicações microvasculares e reduzem 

as doenças cardiovasculares, além de obter melhora na PA e no perfil lipídico. O DM2 pode ser 

arrastado ou evitado por alterações no estilo de vida, incluindo prática de exercício físico e 

alimentação balanceada (GOODMAN & GILMAN, 2012; SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2019-2020). 

 
4.5.2.1 Insulinoterapia 

 
 

No DM1, o qual é determinado pela produção ineficiente de insulina, o tratamento é feito 

através da reposição desse hormônio, que é a insulinoterapia. Em crianças e adolescentes deve-se 

ponderar as particularidades dessa faixa etária, como a habilidade de começar o autocuidado, a 

sensibilidade insulínica devido a maturidade sexual e o crescimento físico, assim como a fragilidade 

neurológica a hipo e hiperglicemia e a cetoacidose diabética (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2019-2020). 

A insulinoterapia faz parte do tratamento de todos os portadores de DM1 e em muitos 

diabéticos tipo 2. A insulina pode ser administrada pelas vias intramuscular, subcutânea e intravenosa 
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e pode ser classificada de acordo com a duração de ação, em curta ou longa. Grande parte das 

insulinas são administradas por via subcutânea e as insulinas com ação curta são a forma usada em 

bombas de infusão subcutâneo. É importante orientar o paciente quanto aos fatores que podem alterar 

a absorção da insulina, como o local da injeção, o fluxo sanguíneo cutâneo (aumentado por banho 

quente, exercícios ou massagem) o tipo de insulina, o tabagismo, o volume e a concentração da 

insulina assim como a profundidade da injeção, visto que, na via intramuscular o início de ação é bem 

mais rápido do que por via subcutânea (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2019-2020). 
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Os efeitos adversos da insulinoterapia constituem principalmente na hipoglicemia e ganho de 

peso (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2019-2020). 

 
4.5.2.2 Hipoglicemiantes orais 

 
 

Essa classe é constituída por dois grupos de gerações, a primeira e a segunda geração. Na 

primeira geração tem-se como representante a tolbutamida, tolazamida e clorpropamida, são 

fármacos que são ocasionalmente utilizados no DM2. Já a segunda geração são medicamentos mais 

potentes constituídos por glibenclamida, glipizida e a glimepirida. O mecanismo de ação dessa classe 

acontece devido a liberação da insulina e sua ligação no complexo do canal de potássio ATP da célula 

beta, inibindo sua ação. Ocorre uma despolarização da membrana celular, por causa da inibição dos 

canais de potássio ATP, e desencadeia a cascata de ventos que acarreta na secreção de insulina. A 

utilização desse medicamento em pacientes com DM2 eleva a liberação de insulina pelo pâncreas 

(GOODMAN & GILMAN, 2012; SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2019-2020). 

São fármacos absorvidos pelo trato gastrointestinal, no entanto, sua absorção pode diminuir 

em casos de presença de alimentos. O ganho de peso é um efeito adverso desse fármaco, assim como 

a hipoglicemia (GOODMAN & GILMAN, 2012; SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 

2019-2020). 

As meglitinida ou glinidas são moduladores dos canais de potássio ATP. Os fármacos 

representantes são a repaglinida e nateglinida. A repaglinida tem seu mecanismo de ação baseado no 

fechamento dos canais de potássio ATP nas células beta do pâncreas por causa da liberação de 

insulina. Também é um fármaco absorvido no trato gastrointestinal e é metabolizado pelo fígado, 

sendo de uso cauteloso em pacientes com insuficiência hepática. Contudo, 10% é metabolizado pelos 

rins, no entanto, deve ter cuidado com a dose em pacientes com insuficiência renal. O efeito adverso 

comum é a hipoglicemia (GOODMAN & GILMAN, 2012; SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2019-2020). 

A nateglinida possui o mesmo mecanismo de ação da repaglinida, porém, favorece uma 

secreção mais rápida de insulina, contudo, menos duradoura. Esse fármaco é indicado para pacientes 

portadores de DM2 para diminuir as elevações pós-prandiais. Assim como a repaglinida, é 

metabolizada pelo fígado e deve ter cautela em pacientes com insuficiência hepática e 16% é 

excretada pelos rins na forma inalterada, porém, não necessita de ajusto de doses na insuficiência 

renal. Produz menos efeito hipoglicêmico que os outros agentes secretadores de insulina 

(GOODMAN & GILMAN, 2012; SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2019-2020). 
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Quanto às Biguanidas, o principal fármaco é a metformina, que é a primeira escolha de 

tratamento, caso o paciente não apresente contraindicação, como gravidez, insuficiência renal com 

taxa de filtração glomerular menor que 30, insuficiências hepática, cardíaca ou pulmonar e acidose 

grave. O mecanismo de ação dessa droga acontece por diminuição da produção hepática de glicose 

com redução da ação sensibilizadora da ação insulínica. É um medicamento absorvido pelo intestino 

delgado. As vantagens desse fármaco é que reduz a hemoglobina glicada, diminui os eventos 

cardiovasculares, diminui o peso e melhora o perfil lipídico. É eficiente como monoterapia e também 

em associação com outros fármacos (GOODMAN & GILMAN, 2012; SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE DIABETES, 2019-2020). 

Como efeito adverso pode apresentar desconforto abdominal, com diarreia e náusea. O uso 

crônico pode levar a deficiência de vitamina B12 e muito ocasionalmente pode acontecer acidose 

lática. Pacientes que utilizam esse medicamento devem fazer a dosagem frequente dos níveis de 

vitamina B12, principalmente em pacientes com neuropatia periférica ou anemia (GOODMAN & 

GILMAN, 2012; SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2019-2020). 

Ainda sobre esse tópico observa-se o Inibidor da alfa-glicosidase. O mecanismo de ação dessa 

classe acontece devido o retardo da absorção de carboidratos. É contraindicado na gestação. A droga 

é a acarbose. Possuem as vantagens de melhora do perfil lipídico, raramente ocorre a hipoglicemia, 

reduz eventos cardiovasculares e diminui a variabilidade da glicose pós-prandial. Os efeitos adversos 

mais comuns são diarreia e flatulências. O medicamento deve ser tomado antes da refeição 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2019-2020). 

Existem ainda as glitazonas ou tiazolidinediona, o fármaco representante é o pioglitazona. O 

mecanismo de ação acontece pois ocorre uma elevação da sensibilidade a insulina em músculo, 

hepatócito e adipócitos. As vantagens desse medicamento é a diminuição da gordura hepática, 

melhora o perfil lipídico e reduz os triglicerídes. As desvantagens são a retenção hídrica, ganho 

ponderal, insuficiência cardíaca, anemia e fraturas. São contraindicados na insuficiência cardíaca 

mais avançada, insuficiência hepática e gravidez (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 

2019-2020). 

As gliptinas (inibidores da DPP-4) , são representadas pelas drogas sitagliptina, vildagliptina, 

saxagliptina, linagliptina e alogliptina. O GLP-1 e o GIP são hormônios gastrointestinais liberados 

após as refeições, denominados de incretinas. Esses hormônios estimulam a secreção de insulina. No 

mecanismo de ação essa classe promove elevação do nível de GLP-1, com aumento da síntese e da 

secreção de insulina e redução de glucacon. As principais vantagens do uso desse medicamento é a 

elevação da massa de células betas, segurança e tolerabilidade, dificilmente vai apresentar 

hipoglicemia e não tem efeito no peso corporal. Os principais efeitos adversos são o angioedema e 
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urticária e probabilidade de pancreatite aguda (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2019- 

2020). 

A exanatida, liraglutida, lixisenatida, duglatida e semaglutida são os fármacos representantes 

dessa classe. Eles causam elevação no nível de GLP-1 com ampliação da síntese e da secreção de 

insulina e diminuem o glucagon. Promove saciedade. As vantagens desses medicamentos se dá pela 

redução do peso, reduz a PAS, aumenta a massa de células beta, diminui os casos de eventos 

cardiovasculares além de diminuir a variabilidade da glicose pós-prandial. Dificilmente causa 

hipoglicemia. Os efeitos adversos mais comuns são náusea, diarreia, vômitos, pode aumentar a FC e 

tem probabilidade de desenvolver pancreatite aguda (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 

2019-2020). 

Em relação aos inibidores do SGLT-2, observou-se que essa classe promove a inibição de 

receptor SGLT-2, prevenindo a reabsorção de glicose no túbulo proximal renal e promovendo a 

glicosúria. São representados por 3 fármacos, que são a dapagliflozina, empagliflozina e 

canagliflozina. Dificilmente eles causam hipoglicemia. São benéficos na internação por insuficiência 

cardíaca, diminui a PA e o peso, assim como os eventos cardiovasculares. Os efeitos adversos mais 

comuns são infeção genital e urinária, poliúria, elevação do LDL, confusão mental e hipotensão, 

elevação transitória de creatinina e cetoacidose diabética. É contraindicado para pacientes que 

possuem alguma disfunção renal moderada a grave (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 

2019-2020). 

 
4.6 IMPORTÂNCIA DA INTERAÇÃO ENTRE ANTI-HIPERTENSIVOS E ANTIDIABÉTICOS. 

 
 

O tratamento de pacientes com hipertensão arterial e diabetes não é isento de polifarmácia, pelo 

contrário, a detecção de interações medicamentosas em pacientes hipertensos e/ou diabéticos pode 

ser muito relevante, visto que essas doenças tem alta prevalência no Brasil. O tratamento dessas 

comorbidades integra terapias complexas, as quais se encontram em acelerado desenvolvimento e 

contém substâncias relativamente novas em mercado, cujas interações ainda não estão totalmente 

elucidadas ou documentadas. Uma parcela significativa desses novos medicamentos está disponível 

no sistema público de saúde brasileiro (NETO et al., 2010). 

Essa polifarmácia requer maior conhecimento das classes desses fármacos, principalmente em 

relação às IM que podem gerar. Visto as características fisiopatológicas dessas doenças e a 

complexidade de índice terapêutico desses medicamentos, suas interações podem ocasionar 

complicações graves, caso administrados incorretamente (COELHO; BRUM, 2009). 
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Amaral e Perassolo (2012) listaram em sua pesquisa, possíveis interações dos medicamentos 

utilizados por pacientes do HIPERDIA de Parobé-RS, entre essas interações, constam diversos 

fármacos envolvidos no tratamento de HAS e DM, assim como outros de uso crônico, destacando-se 

alguns com maior número de possíveis interações, Captopril/Enalapril/Ramipril e 

Furosemida/Hidroclorotiazida/Indapamida, em que pode levar a uma redução da PA, além do 

desejado; Glibenclamida/Insulina/Metformina e Enalapril/Captopril/Ramipril/Anlodipino, cuja 

administração concomitante pode potencializar o efeito hipoglicemiante; 

Metformina/Glibenclamida/Insulina e Hidroclorotiazida/Furosemida, que pode reduzir o efeito 

hipoglicemiante. 

Em seu estudo, Gross, et al. (2002) a partir de resultados obtidos no United Kingdom 

Prospective Diabetes Study em pacientes portadores de DM tipo 2, foi constatada a relação entre o 

risco de complicações microvasculares e o manejo glicêmico. Ademais, foi descrita uma vinculação 

significativa entre o controle da glicemia e o risco de morbimortalidade cardiovascular. Desta forma, 

a conservação de valores normoglicêmicos, com devida cautela associada à hipoglicemia, torna-se 

necessária. 

A administração de dois ou mais medicamentos, de forma simultânea, está relacionada ao 

aumento do risco e da gravidade de efeitos adversos, ao processo acelerado de IM, a possíveis erros 

de medicação, redução à adesão ao tratamento, além de majorar a morbimortalidade. À vista disso, é 

de tamanha importância detectar as interações potenciais no tratamento da HAS e DM, de modo que 

suas prescrições sejam mais cautelosas futuramente (AMARAL; PERASSOLO, 2012). Desta forma, 

espera-se garantir um tratamento adequado e eficaz aos pacientes, reduzindo efeitos adversos aos 

medicamentos, mantendo adesão de tratamento e reduzindo a mortalidade. 

 
5 METODOLOGIA 

 
 

O estudo é de análise essencialmente quantitativa, com ênfase em estudo de campo. O método 

utilizado foi o de pesquisa transversal descritiva com a finalidade de analisar, através de 

questionários, uma parcela da sociedade que possui diabetes e hipertensão arterial, assim como os 

medicamentos utilizados por eles. A população analisada foi da área de abrangência da Unidade 

Básica de Saúde (UBS) Céu Azul, da cidade de Maringá-PR, em agosto de 2020. 

Como parte desse meio, foi aplicado um questionário aos pacientes da Unidade em questão, 

sendo selecionados trinta e um para estudo, desses, vinte e sete são portadores de DM e HAS, e quatro 

são apenas hipertensos. Os dados coletados através do questionário foram dados pessoais, tais como 

identificação, gênero e idade. 
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Com relação ao tratamento dessas doenças crônicas, foi indagado o tempo de tratamento das 

duas doenças, o número de medicamentos administrados, assim como o nome de cada um deles. Além 

disso, verificou-se a eventualidade de automedicação, o uso de medicamentos caseiros e a presença 

de possíveis efeitos colaterais das drogas utilizadas. Foram coletados dados associados a 

comportamento, assim como, frequência de atividades físicas, uso de outros medicamentos de forma 

crônica, acompanhamento médico regular, locais onde emite as receitas médicas e retirada dos 

medicamentos. Houve o questionamento também sobre as orientações em relação aos medicamentos 

prescritos, quanto a possíveis interações medicamentosas e a diminuição da eficácia caso administre 

os medicamentos em dosagens e horários errados. 

Além disso, a pesquisa é baseada em estudos da farmacodinâmica e farmacocinética desses 

fármacos, através de autores, como, por exemplo, o Goodman e Gilman, assim como outros autores 

e artigos científicos nas bases de dados Scielo, Pubmed e Uptodate, com trabalhos pertinentes ao 

assunto. 

As interações identificadas no estudo presente são apontadas como potenciais, visto que 

evidenciam a chance de dar-se uma interação, em que a manifestação clínica pode ou não ocorrer. As 

interações medicamentosas foram analisadas através de uma base de dados informatizada, a Drug 

Interaction Checker, do Medscape. Foram avaliadas as interações entre os fármacos mais comumente 

utilizados pelos pacientes que responderam ao questionário. 

Mediante informações acessadas na base de dados consultada, foram descritas as interações 

farmacológicas conforme as reações adversas potenciais e também classificadas conforme a 

gravidade (não significante, significante e muito significante), atentando-se ao risco de 

sinais/sintomas clínicos, e associando o mecanismo da interação. 

O projeto de pesquisa foi autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisas da Universidade de 

Maringá – UNICESUMAR, de acordo com o Parecer Número 3.974.861 e pela Comissão Permanente 

de Avaliação de Projetos da Secretaria Municipal de Maringá, de acordo com a Portaria nº 064/2019- 

SAÚDE. O Termo de Consentimento foi obtido através da assinatura dos pacientes entrevistados. Foi 

garantida a confidencialidade das informações, não havendo risco de divulgação de dados pessoais 

obtidos a partir dos questionários. 

 
6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

Trinta e um pacientes com idade superior a 50 anos, da área de abrangência da UBS Céu Azul 

de Maringá-PR, com hipertensão arterial e/ou diabetes foram entrevistados por meio de questionário. 
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Desses indivíduos 51,6% eram homens e 48,4% mulheres e tinham idade média de 63 anos (desvio 

padrão de 4 anos) e mediana de 62 anos (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Relação dos dados pessoais 

 

 
 Variáveis Frequência relativa (%) Frequência (N) 

 Sexo   

 Feminino 48,4 15 

 Masculino 51,6 16 

  

Idade 
  

 51-60 25,8 8 

 61-70 67,7 21 

 >70 anos 6,5 2 

Fonte: tabela criada pelas autoras 

 
 

Todos eram portadores de HAS (n = 31) e grande parcela destes (n = 27; 87%) também era 

diabética. Com relação ao tempo de tratamento da hipertensão arterial, a maioria (n = 26) afirmou 

estar tratando com medicamentos há cinco anos ou mais, e o restante das pessoas relatou estar em 

tratamento a um período de três a quatro anos. Quanto ao diabetes, mais da metade (55,6%) confirmou 

uso de medicamentos há cinco anos ou mais, seguido pelos que estão tratando a menos de um ano 

(22,2%). 

Ainda sobre o tratamento medicamentoso, 77,8% faz uso apenas de uma droga antidiabética, 

enquanto que 22,2% já administram duas, sendo as mais utilizadas, a Metformina e Glicazida. A 

respeito dos anti-hipertensivos, 58% dos pacientes faz uso de apenas um fármaco, ao passo que 35,5% 

possuem dois deles em suas prescrições, correspondendo Captopril, Losartana e Hidroclorotiazida, 

aos mais utilizados entre as pessoas questionadas (Tabela 2). 

 
Tabela 2 - Tipos de tratamento 

 

Variáveis Frequência relativa (%) Frequência (N) 

Doença em Tratamento 

HAS 

 

0 

 

0 

Diabetes 13 4 

Ambos 87 27 
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t de tratamento para Diabetes  

< 1 ano 22,2 6 

1 a 2 anos 7,4 2 

3 a 4 anos 14,8 4 

5 anos ou + 55,6 15 

 

t de tratamento para HAS 
  

< 1 ano 0 0 

1 a 2 anos 0 0 

3 a 4 anos 16,1 5 

5 anos ou + 83,9 26 

 

N. de hipoglicemiantes em uso 
  

1 77,8 21 

2 22,2 6 

3 - - 

4 - - 

5 ou mais - - 

Hipoglicemiantes em uso   

Glibenclamida - 7 

Glicazida - 10 

Metformina - 15 

 

Número de anti-hipertensivos em 

uso 

  

1 58 18 

2 35,5 11 

3 6,5 2 

4 0 0 

5 ou mais 0 0 

 

Anti-hipertensivos em uso 
  

Hidroclorotiazida - 9 

Metoprolol - 2 

Losartan - 15 

Captopril - 9 
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Alodipino - 3 

Atenolol - 4 

Hidralazina - 2 

Hidroclorotiazida + Valsartan - 3 

Faz automedicação 

Sim 

 

 
9,7 

 

 
3 

Não 90,3 28 

Presença de efeitos colaterais 

Não 

 

 
- 

 

 
17 

Sim - 14 

Uso de remédios caseiros 

Sim 

 

 
3,2 

 

 
1 

Não 96,8 30 

Fonte: tabela criada pelas autoras 

 
 

Quanto à automedicação (Tabela 2), a maioria dos pacientes afirma não praticar (n = 28). No 

momento em que foi indagado sobre possíveis efeitos colaterais, sinais e sintomas clínicos 

apresentados, alguns referiram queixas, como cefaleia (n = 8), boca seca (n = 5), sonolência (n = 1) 

e tontura (n = 1). 

A Tabela 3 demonstra a relação das pessoas e cuidados com a saúde, como a prática de 

atividades físicas diárias, confirmada por apenas 16,2% dos participantes; regular de duas a três vezes 

na semana, por 25,8% dos indivíduos; e aqueles que não praticam de forma regular representado mais 

da metade (58%). Houve o questionamento também sobre administração de outros medicamentos de 

uso contínuo, sendo que entre os fármacos listados, os mais comumente citados foram Sinvastatina 

(n = 8) e Levotiroxina (n =7). 

Quase a totalidade dos pacientes faz a consulta e emitem as receitas médicas na própria Unidade 

de Saúde, todos eles em acompanhamento médico, da mesma forma que todos eles afirmaram não 

receber nenhum tipo de orientação médica a respeito dos medicamentos prescritos, assim como 

possíveis interações medicamentosas entre eles, especialmente associadas ao uso incorreto, horários 

diferentes dos receitados, esquecimentos. Mesmo com algumas manifestações clínicas possivelmente 

relativas ao uso dessas drogas, entre os entrevistados houve 100% adesão do tratamento, sem 

desistência por nenhum período de tempo. 
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Tabela 3 - Comportamento relacionado à saúde. 
 

Variáveis Frequência relativa (%) Frequência (N) 

Atividade física regular 
  

Não 58 15 

Diariamente 16,2 5 

Duas a três vezes/semana 25,8 8 

 

Uso crônico de outros 

medicamentos 

  

Não  13 

Sinvastatina  8 

Levotiroxina  7 

Gabapentina  2 

Omeprazol  2 

Amitriptilina  1 

Diazepam  2 

Haloperidol  1 

 

Onde faz a consulta e recebe as 

receitas médicas 

  

UBS  30 

Hospital público  3 

Consultório privado  3 

 

Faz acompanhamento médico 
  

Sim 100 31 

Não 0 0 

 

Informação fornecida pelo 

médico sobre os medicamentos 

  

nenhuma 100 31 

 

Interrupção do tratamento 
  

Sim  0 

Não 100 31 

Fonte: tabela criada pelas autoras 
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A média do número de medicamentos em uso pelos entrevistados foi de 3,4 medicamentos 

(ao menos dois e no máximo seis), considerando-se não apenas os anti-hipertensivos e antidiabéticos, 

como também os outros medicamentos de uso contínuo relatado pelos entrevistados. Entre essas 

drogas, incluem-se estatina, inibidor de bomba de próton, hormônio tireoidiano sintético, 

antidepressivo tricíclico, benzodiazepínico e antipisicótico 1ª geração típico. 

Quase todos os medicamentos no tratamento de DM e HAS administrados pelos pacientes do 

presente estudo pertencem à lista de medicamentos dispensados pelo SUS gratuitamente, com 

exceção do Diovan HCT®. 

Entre as combinações terapêuticas para HAS E DM mais encontradas nos questionários, cita- 

se Losartan e Gliclazida, Captopirl e Metformina, Hidroclorotiazida e Metformina, Hidroclorotiazida 

e Losartan, Captopril e Losartan, Hidroclorotiazida e Glicazida. As IMP foram identificadas a partir 

da base de dados informatizada Drug Interaction Checker, do Medscape e dos estudos desenvolvidos 

por Amaral e Perassolo (2012) e por Lima et al. (2015), sendo classificadas quanto a sua relevância 

clínica em baixa, moderada e alta, em que leve, não possui significância clínica; moderada, deve ser 

monitorada e seu uso com cautela; e alta, considerando a intervenção e troca da medicação. 

 
Tabela 4 - Potenciais interações medicamentosas encontradas neste estudo por pacientes que fazem 

uso de anti-hipertensivos e/ou antidiabéticos. 

Medicamento IMP Efeito adverso Relevância clínica 

Captopril Hidroclorotiazida Redução da PA Moderada 
 

 

Glibenclamida Captopril 

 
 

Metformina Anlodipino 

 
Metformina, 

Hidroclorotiazida 

Potencialização do efeito 

hipoglicemiante 

Potencialização do efeito 

hipoglicemiante 

Redução do efeito hipoglicemiante 

 

Moderada 

Moderada 

Moderada 
Glibenclamida 

Metformina Captopril Redução de índices glicêmicos Moderada 

Aumento do efeito 
Captopril Gliclazida, 

 
 

Captopril Metformina 

hipoglicemiante da Gliclazida 

Aumento da toxicidade da 

Metformina 

Baixa 

 
 

Moderada 

Atenolol Hidroclorotiazida Pode causar hiperglicemia Moderada 

Atenolol Captopril Redução da PA Moderada 
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Metformina Glibenclamida Redução da glicemia Moderada 

Glibenclamida, 

Metformina 

 
Amitriptilina 

Potencialização do efeito 

hipoglicemiante 

 
Moderada 

Glibenclamida Levotiroxina Redução do efeito hipoglicemiante Moderada 

Pode elevar o efeito 
Glibenclamida Omeprazol 

hipoglicemiante 
Baixa 

Losartan Hidroclorotiazida  Redução da PA   Baixa 

Anlodipino   Atenolol  Redução da PA  Moderada 

Anlodipino Hidroclorotiazida  Redução da PA   Baixa 

Metoprolol   Losartan  Redução da PA  Moderada 

Losartan  Metoprolol Aumento do potássio sérico Moderada 

Losartan Captopril Aumento dos riscos de hipotensão, 

hipercalemia e insuficiência renal 
Elevação do risco de efeitos 

Alta 

Anlodipino Sinvastatina 

 

 

 
Hidroclorotiazida Metoprolol 

adversos/tóxicos da sinvastatina 

(risco de miosite, rabdomiólise) 

Potencial toxicidade um do outro. 

Pode causar reação idiossincrática, 

resultando em miopia transitória 

aguda e glaucoma agudo de 

ângulo fechado, que pode levar à 

perda permanente da visão. 

Alta 

 

 

 
Moderada 

 

Fonte: tabela criada pelas autoras 

 
 

A maioria das IMP da pesquisa é classificada com relevância clínica moderada, do mesmo 

modo que foi evidenciado como consequência direta, o risco de elevar os efeitos anti- 

hiperglicemiantes do antibiabético em uso, provocando uma hipoglicemia, sendo que alguns sinais 

que indicam esse estado foram citados por alguns pacientes do estudo, como cefaleia, tontura, 

sonolência (LIMA et al., 2015). Outro efeito provocado por grande parte das interações em estudo é 

a redução da pressão arterial sistêmica, podendo levar a uma hipotensão, o que explicaria também 

alguns sintomas descritos pelos entrevistados, como tontura e sonolência. 

A classificação das interações entre anti-hipertensivos e antidiabéticos, de acordo com o 

mecanismo de ação, apontou que 4,8% não estão esclarecidas, 9,5% poderiam ocorrer através 

mecanismos farmacocinéticos e os principais (61,9%) por meio de mecanismo farmacodinâmico, 

envolvendo sinergismo entre os fármacos, o que pode ocasionar efeitos adversos importantes, como 

hipoglicemia ou hipotensão. Em 23,8% dos casos, as interações podem ocorrer através dos dois 

mecanismos simultaneamente. 
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As causas sugeridas que explicam a existência de prescrições envolvendo interações 

potenciais incluem a escassez de instruções e informações a respeito, assim como a complexidade 

das doenças em questão e de tais combinações dos medicamentos envolvidos em seus tratamentos, 

visto que a grande maioria dos pacientes do estudo tem como única opção de acompanhamento 

médico e aquisição dos medicamentos através do Sistima Único de Saúde (SUS), de acordo suas 

condições econômicas. O SUS oferece diversas medicações, mas o setor privado atualmente oferece 

uma gama de opções e combinações de medicamentos para essas duas doenças em questão, 

reduzindo o risco de interações e também potencializando sua eficáfia. 

Os resultados encontrados no presente estudo demonstram o crescente aumento da prevalência 

de HAS e DM com o decorrer da idade. De acordo com a VII Diretriz Brasileira de Hipertensão 

Arterial (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2016), a pressão arterial está diretamente relacionada 

com a idade. A incidência de hipertensos diabéticos também é significativa, posto que o diabetes seja 

uma doença multifatorial, envolvendo diversos fatores em sua etiologia. No presente estudo os 

entrevistados manifestam a associação das duas doenças, somada à idade superior a 50 anos, em sua 

maioria aqueles com mais de 60 anos, o que pode contribuir para esta associação. 

Somado a essas duas condições clínicas, 58,1 % dos participantes fazem uso de ao menos mais 

um medicamento de uso crônico, com maior frequência de ocorrer polifarmácia, o que possibilita um 

número ainda maior de potenciais interações medicamentosas. 

Considerando que a totalidade de 100% dos entrevistados relatou não receber orientações a 

respeito dos medicamentos prescritos e seus possíveis efeitos adversos, assim como suas possíveis 

interações com outros medicamentos em uso, torna-se ainda mais preocupante tal situação, visto que 

a omissão dessas informações pode suceder com administração indevida, elevando assim os riscos de 

haver efeitos não desejados, aumento da toxicidade de alguns fármacos e interações medicamentosas 

(LEAO et al., 2014). 

 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Os principais fármacos envolvidos neste estudo foram Losartan (n=15), Metformina (n=15), 

Gliclazida (n=10), Hidroclorotiazida (n=9) e Captopril (n=9). Entre as principais IMP de relevância 

clínica moderada, destacam-se Captopril ou Hidroclorotiazida com Metformina e Glibenclamida com 

Captopril, potencializando o efeito hipoglicemiante; Captopril ou Losartan com Hidroclorotiazida, 

provocando um efeito hipotensor. 

O seguimento do tratamento farmacológico dos pacientes, especialmente da Atenção Primária, 

pode ser mais bem orientado e frisado nas consultas, alertados quanto às consequências dos 

esquecimentos e uso incorreto das medicações, assim como ser complementado com a contribuição 

do farmacêutico na identificação de possíveis riscos de administração inadequada e reações adversas, 
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como as apontadas no presente estudo. A atenção é válida para todos os fármacos em uso, evitando- 

se a ocorrência de polifarmácia. 

Tais condutas visam à melhora da qualidade de vida dos pacientes e redução de custos 

consequentes ao consumo de diversos fármacos e efeitos adversos resultantes das interações 

medicamentosas. 
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APÊNDICE 

 

 
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

PESQUISA: Avaliar as interações medicamentosas entre anti-hipertensivos e 

hipoglicemiantes orais, a gravidade e a importância da orientação e monitoramento de 

pacientes da UBS da cidade de Maringá 

 

ATENÇÃO: 

A veracidade das respostas e a devolução deste questionário é necessária e indispensável para sua 

participação no programa. Todas as questões visam à coleta de informações para participação no 

estudo em questão 

Portanto, por favor, não deixe nenhuma questão sem resposta! Todos os dados obtidos deste 

questionário serão confidenciais! 

 

 
DADOS PESSOAIS 

Nome:  Idade:  

Sexo: Masculino [ ] Feminino [ ] 

 

Faz tratamento para: 

Diabetes ( ) Hipertensão (  ) Ambos ( ) 

A quanto tempo faz tratamento 

para hipertensão? 

 

[  ] < 1 ano [  ] 1 a 2 anos [ ] 3 a 4 anos 

ou + 

 

 

[ ] 5 anos 

A quanto tempo faz tratamento para Diabetes M 

 

[  ] <1 ano [  ] 1 a 2 anos [ ] 3 a 4 anos 

ellitus? 

 

[ ] 5 anos ou + 

Número de anti-hipertensivos: 

 

[  ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 ou + 

Quais anti-hipertensivos em uso: 

Hidroclorotiazida (Clorana) ( ) 

Furosemida (Lasix) ( ) 

Enalapril (Renitec) ( ) Captopril (Capoten) (  ) 

Nifedipino (Adalat) ( ) Alodipino (Norvasc) ( ) 

Propanolol ( ) Atenolol (Atenol) (  ) Carvedilol (Coreg) 

( ) Metoprolol (Selozok) ( ) 

Losartan (Cozaar) ( ) Valsartan (Diovan) ( ) 

Metildopa (Aldomet) ( ) Hidralazina (Apresolina) ( ) 

Outros (  ) Nome:    

Número de antidiabéticos: 

 

[  ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [  ]4 [ ] 5 ou + 
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Quais antidiabéticos em uso? 

 

Glibenclamida (Daonil) ( ) Metformina (Glifage)( ) 

Gliclazida (Diamicron) (  ) Outros (  ) 

Nome:   

Utiliza medicamentos por automedicação: 

 

[  ] Não [ ] Sim Qual (is)? 

Apresenta efeitos colaterais das medicações? 

 

[  ] Não apresenta [ ] Apresenta Qual? 

Faz uso de remédios caseiros naturais? 

 

[  ] Não  [ ] Sim Especificar: (garrafada, emplastro) 

 

 

 

COMPORTAMENTOS RELACIONADOS Á SAUDE 

 

Você realiza atividade física regularmente? 

[  ] Não [ ] Sim 

Em caso afirmativo. Qual e com que frequência? 

Você faz uso de algum outro tipo de medicamento crônico? 

Onde faz a consulta e recebe a receita? 

 

( ) No posto PSF 

( ) No Hospital público 

( ) Consultório particular 

( ) Não faço consulta, peço a receita médica 

Tem acompanhamento médico? 

 

[  ] Sim. [ ] Não. [ ] Às vezes. 
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Que informações o médico lhe fornece ou já lhe forneceu a respeito do 

medicamento ou o que sabe sobre ele? 

Já interrompeu o tratamento por algum motivo? 

 

[  ] Sim. [ ] Não. [ ] Às vezes 

Caso sim, por que? E por quanto tempo? 

 


