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Resumo
Objetivo – Averiguar possíveis interações entre medicamentos anti-hipertensivos com outros tipos de medicamentos, interações com ali-
mentos, assim como relacionar fatores que influenciam na qualidade de vida, como o tabagismo, sedentarismo, alimentação e verificar
a existência da atenção farmacêutica recebida pelos pacientes. Métodos – O estudo foi aprovado no Comitê de Ética, protocolo 31/2011,
realizando aplicação de questionários, em pacientes residentes em Pirajuí/SP. Resultados – Mais da metade dos pacientes entrevistados,
85%, usam anti-hipertensivos por mais de um ano. 45% usam outras medicações, 97,5% relacionam-se bem com médicos, 80% dos pa-
cientes, recebem orientações do farmacêutico sobre uso de medicações. Pacientes fumantes são 10% e outros 10% usam medicações
com bebidas alcoólicas. 85% dos entrevistados consomem alimentos com alto teor de sal. Cerca de 55% dos pacientes não tem nenhum
sintoma desagradável após usarem medicamentos, já os demais mencionaram sintomas como: tonturas, náuseas e enjôos. Conclusões –
Os pacientes hipertensos questionados neste trabalho têm boa qualidade de vida, mas poderiam melhorar, caso praticassem hábitos mais
saudáveis como: alimentação com menor teor de sal e atividades físicas. Tais hábitos proporcionam diminuir a dosagem de medicamentos,
acarretando menores efeitos adversos, ou a retirada dos mesmos para aqueles de tratamento inicial.

Descritores: Hipertensão; Interação medicamentosa; Atenção farmacêutica

Abstract
Objective – To find out interactions possibles between anti hupertensive drugs with other types medicines, foods interactions, as relate
factors influencing in quality of life, smoking, sedentary lifestyle, food and to check to existence pharmaceutical attention received by pa-
tients. Methods – The study was approved by the Ethics Committee, protocol 31/2011, conducting questionnaires in patients living in Pi-
rajui/SP. Results – More than half of the patients questioned, 85% have used anti-hypertensive for more than one year, 45% use other
drugs, 97.5% get along well with doctors and 80% receive the guidelines from the pharmacist about medications use. 10% of the patients
are smokers and other 10% use drugs with alcohol, 85% use high consumption of salt in food. About 55% of patients have no unpleasant
symptoms after using drugs, however the others mentioned symptoms such as dizziness, nausea and sickness. Conclusions – Hypertensive
patients questioned in this paper have good quality of the life, but they could improve it if they had healthier habits, such as, eating less
salt content and practicing physical activities, these habits provide decrease in drug dosage, resulting in decrease often adverse effects, or
the drug withdrawal for those in initial treatment.

Descriptors: Hypertension; Dug interaction; Pharmaceutical care

Introdução
Atualmente a hipertensão arterial é uma patologia

que afeta milhares de pessoas. Trata-se da doença car-
diovascular mais frequente, sendo responsável por anor-
malidades cardiovasculares e metabólicas, levando a
doenças nos rins, vasos periféricos e acidente vascular
encefálico1. O diagnóstico de hipertensão arterial é de-
finido como pressão arterial ≥ 140 mmHg x 90 mmHg2.

Fatores como o aumento de peso, alimentação não
saudável, aumento da idade, excesso de sal na alimen-
tação, histórico familiar, controle do estresse, falta de
atividades físicas regulares, associados ao uso de tabaco
e álcool, contribuem para o aumento dos casos de hi-
pertensão arterial2-3. Idosos utilizam várias medicações
simultaneamente, devido ao aumento de patologias
conforme o avanço da idade4.

Pacientes hipertensos geralmente utilizam associação

de vários medicamentos no tratamento de patologias
crônicas, tornando-os mais susceptíveis a interações me-
dicamentosas, podendo causar ineficácia do tratamento,
ou provocar interações prejudicais a saúde, que gere
efeitos adversos indesejáveis5-6. Entretanto, tais efeitos
adversos referentes às interações medicamentosas podem
ser sanados com a retirada de um dos fármacos7.

Dentre as diversas classes de medicamentos, os diu-
réticos apresentam resultados satisfatórios e quando as-
sociados a outros anti-hipertensivos, apresentam maior
eficácia, possibilitando tratamento com doses menores
e menos efeitos colaterais. Contudo, reações adversas
podem ocorrer8. O uso de anti-hipertensivos associados
a hipoglicemiantes é frequente8, sendo considerado
problema de saúde pública, devido ser prejudicial ao
trabalho e causar danos na qualidade de vida9.

A interação medicamentosa é um evento clínico de-
tectável e mensurável10, sendo importante ressaltar que
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muitas interações permanecem imperceptíveis aos olhos
do profissional da saúde, tanto por fatores de desco-
nhecimento técnico, quanto por falta de zelo aos dados
que os pacientes relatam11. Considerando que, quanto
maior o número de interações medicamentosas, maior
a porcentagem de risco a um evento adverso, seja ele
uma falta de eficácia como um efeito tóxico, assim es-
tima-se que para pacientes utilizando 2 medicamentos
tenha-se um risco de 8% de riscos de reações adversas
a medicamentos; aumento para 50% ao utilizarem 
5 medicamentos e chegando a 100% ao utilizarem 8
medicamentos12-13.

Os efeitos colaterais referentes as interações medica-
mentosas podem ser atribuídas as condições clínicas
dos pacientes, a quantidade e as características destes
medicamentos14-15, estando os pacientes idosos mais
propensos a interações medicamentos devido ser um
grupo etário que faz uso de maiores quantidades de
medicamentos16.

É importante ressaltar que tanto pacientes e profis-
sionais da saúde apresentam contribuição direta neste
contexto, visto o fácil acesso a medicamentos, reque-
rendo alguns cuidados por parte dos pacientes, de-
vendo os profissionais de saúde responsáveis colabo-
rarem no auxílio dos pacientes, instruindo e
orientando sobre a automedicação e utilização correta
dos medicamentos17. Assim, seria possível identificar
prováveis interações medicamentosas e realizar a pre-
venção, diminuindo o grau e a quantidade de efeitos
adversos15.

Este estudo tem como objetivo averiguar possíveis
interações entre medicamentos anti-hipertensivos com
outros tipos de medicamentos, interações com alimen-
tos, assim como relacionar fatores que influenciam na
qualidade de vida, como o tabagismo, sedentarismo,
alimentação e verificar a existência da atenção farma-
cêutica recebida pelos pacientes.

Métodos
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pes-

quisa do Instituto Lauro de Souza Lima de Bauru-SP, nº
031/2011. Consequentemente foi realizado através da
aplicação de questionário claro e objetivo, contendo
21 perguntas em pacientes hipertensos na idade entre
40 a 83 anos, com um número total de 20 pacientes
residentes no município de Pirajuí, SP.

Resultados
Neste trabalho foram analisados 20 pacientes com

40 anos ou mais, caracterizados hipertensos e já go-
zando de alguma terapia medicamentosa. Através de
questionário, foram exploradas várias características do
cotidiano para obter informações relacionadas, além
da interação entre medicamentos e/ou medicamentos
com alimentos, tabaco e álcool, levantando assim, os
principais sintomas mencionados com o intuito de ve-
rificar possíveis prejuízos em sua terapia.

Todos que fazem uso de algum tipo de medicamento
relacionado a grupos de fármacos anti-hipertensivos

(45%) declararam usar mais de um tipo. Cerca de 65%
dos pacientes apresentaram quadros de hipertensão na
faixa etária dos 40 aos 60 anos.

Tabela 1. Questões referentes a interações

Em torno de 50% usam medicações junto às refei-
ções, ou entre curtos espaços antes ou depois das re-
feições. Mais da metade dos entrevistados (85%) se
consideraram em bom estado de saúde, sendo que ne-
nhum participante alegou ter problemas com algum
tipo de medicamento anti-hipertensivo, dentre os par-
ticipantes, todos fazem acompanhamento médico.

Cerca de 35% declararam ter apenas um problema
de saúde (hipertensão arterial). Outros (55%) declaram
sofrer de alguma outra patologia, estando divididos em
2 categorias: uma constando de (30%) que relataram
vários problemas de saúde a nível psicológico; como
depressão, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo,
déficit de atenção e síndrome do pânico, e pequena
parte dos pacientes e outra categoria contendo (25%)
que mencionaram sofrer com dores musculares e/ou
articulares.

Ao deixar espaço para observações, apenas (29,5%)
fizeram algum tipo de menção, sendo algumas rele-
vantes como falta de orientações farmacêuticas sobre
medicamentos genéricos e similares, ou sobre descon-
fiança dos medicamentos genéricos, por não sentirem
os mesmos efeitos benéficos em relação aos medica-
mentos de referência.

Discussão
Os pacientes entrevistados apresentaram uma média

de 58 anos de idade, correlacionando o avanço da
idade com aumento de doenças crônicas, pois cerca
de 80% de pessoas acima de 60 anos apresentam doen-
ças crônicas requerendo cuidados de saúde18.

Pacientes hipertensos em politerapia utilizando 2 me-
dicamentos representam 45%, indicando que o risco
de reações adversas a medicamentos é de 8%12-13, ou
seja, podem apresentar sintomas desagradáveis como
tonturas, náuseas, vômitos e enjoos, conforme 20%
dos pacientes entrevistados. Efeitos colaterais como fe-
bre, calafrios, dores articulares, náuseas, vômitos, fa-
diga, erupção cutânea e tosse seca podem aparecer
decorrente de interações medicamentosas19-20. Efeitos
colaterais como tonturas, náuseas, enjoos e rápida ele-
vação da pressão arterial podem ser associados a auto-
medicação, pois trata-se de uma prática comum.

A orientação por parte de profissionais de saúde pode

Questões aplicadas aos pacientes entrevistados %

Pacientes em politerapia

Pacientes que usam medicamentos a mais de 1 ano

Recebem orientações médicas

Farmacêutico orienta sobre uso de medicamentos
prescritos

Pacientes em automedicação

45%

85%

97,5%

80%

45%
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ser considerada alta, visto que em 80% e 97,5% dos
casos, farmacêuticos e médicos prestaram orientações
sobre uso correto de medicamentos aos pacientes en-
trevistados, propiciando maior adesão ao tratamento,
diminuindo riscos de reações adversas a medicamento
e possibilitando sucesso no tratamento de hipertensão
arterial17. As orientações quanto ao uso correto de me-
dicamento são importantes8, podendo evitar efeitos ad-
versos provenientes de interações medicamentos, tendo
em vista a automedicação e politerapia serem frequen-
tes por quase metade dos pacientes, destacando-se o
fato de que mais da metade dos pacientes apresentaram
outras patologias.

Embora o número de pacientes hipertensos em trata-
mento que são tabagistas e consomem bebidas alcoóli-
cas com frequência foram baixos (10% cada), conside-
rando os 36,5% que ingerem bebidas alcoólicas
frequentemente e 17,7% de fumantes21. É importante
ressaltar que a desistência do tabagismo, aliada a ali-
mentação saudável, redução do consumo de sódio e
bebidas alcoólicas, controle do peso são recomendados
no tratamento da hipertensão arterial e melhoram a qua-
lidade de vida3,22. A prática de atividades físicas regu-
larmente é recomendada no tratamento de hipertensão
arterial, pois ajuda a controlar e diminuir da pressão ar-
terial e reduz demais fatores de risco cardiovasculares23.

Cerca de metade dos pacientes utilizam medicamen-
tos junto com alimentos ou próximo as principais re-
feições, podendo a interação entre medicamentos e
alimentos alterar a absorção dos medicamentos, con -
sequentemente diminuindo o efeito farmacológico e o
não controle da pressão arterial24. O consumo de ali-
mentos com altos teores de sódio (85% dos pacientes),
está relacionado com a alimentação inadequada, con-
siderando o consumo excessivo de sal como um fator
de risco para doenças cardiovasculares e sua restrição
na alimentação torna-se importante na prevenção e
controle da pressão arterial3,25. Ao diminuir a ingestão
de sal, a redução dos valores da pressão arterial diminui
consideravelmente26.

Os pacientes receberam orientações quanto ao uso
correto de medicamentos por parte dos profissionais
de saúde, contudo, quanto aos demais fatores que in-
fluenciam no controle da pressão arterial como taba-
gismo, etilismo, alimentação saudável, redução da in-
gestão de sódio, controle do peso e práticas de
atividades físicas regularmente os pacientes carecem
de maiores orientações. A mudança no estilo de vida é
uma prática difícil, entretanto, a prática de hábitos sau-
dáveis proporciona melhorias e contribui no controle
da pressão arterial, proporcionando maior qualidade
de vida para hipertensos27.

O conhecimento das interações tanto medicamento-
sas, quanto entre medicamentos-alimentos, é impor-
tante na elaboração de orientações para o uso correto
de medicamentos28, contudo, a adesão a programas de
controle de hipertensão é baixa29. Entretanto, a mu-
dança para um estilo de vida com hábitos saudáveis,
embora seja difícil, age positivamente no controle dos
fatores risco de doenças cardiovasculares30.

Conclusão
Os pacientes hipertensos analisados apresentaram

boa qualidade de vida, sendo usuários de medica-
mentos anti-hipertensivos, estando com a pressão ar-
terial controlada, entretanto, devido aos fatos como o
sedentarismo, a falta de uma dieta equilibrada com
ingestão de alimentos com altos teores de sódio po-
deriam apresentar melhores condições de saúde, caso
modificassem o estilo de vida para uma dieta equili-
brada, com baixa ingestão de sódio, incluindo práticas
de atividades físicas regularmente, exercendo o con-
trole do peso e sem hábitos prejudiciais como o taba-
gismo e etilismo, poderiam apresentar quadros de
saúde onde fosse possível a diminuição do uso de
medicamentos, seja por meio de menores doses ou
menor quantidade de medicamentos, evitando o risco
de interações medicamentosas e diminuindo os efeitos
adversos.

A melhora no controle da pressão arterial devido a
retirada de medicamentos antidepressivos, em pequena
parcela dos pacientes, evidenciou como as interações
medicamentosas podem ser prejudiciais ao tratamento
de pacientes hipertensos, dificultando o controle da
pressão arterial. Desta forma, o uso concomitante destas
duas medicações deve ser feito com cautela e monito-
ramento frequente, além disso, um estudo mais amplo
com relação ao número de pacientes investigados e
regiões abordadas devem ser feitos para melhor confir-
mação dos resultados.

Foi verificado que os pacientes recebem orientações
quanto ao uso de medicamentos, porém, entende-se
que para a melhoria na qualidade de vida dos pa-
cientes, há a necessidade da implementação de orien-
tações por profissionais de saúde quanto ao uso ra-
cional de medicamentos visando diminuir os riscos
de interações medicamentosas, interações entre me-
dicamentos-alimentos e alimentos-bebidas alcoólicas.
Entretanto, seria de fundamental importância a adesão
dos pacientes a estas orientações de saúde e a mu-
dança dos hábitos, possibilitando gozar de melhores
condições de saúde.
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