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Objetivo - Avaliar características de atendimento dos
mesmos pacientes no Ambulatório de Hipertensão (AH)
da Unidade de Hipertensão da Divisão de Cardiologia e
na Unidade de Emergência (UE) do Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP.

Métodos - Comparou-se, através de um protocolo
estruturado, o atendimento dos mesmos pacientes hi-
pertensos em diferentes ocasiões, nos dois locais distintos.
As características desses atendimentos foram analisadas
entre janeiro/96 a dezembro/97, em 62 pacientes atendi-
dos, 29 homens, com idade média de 57 anos.

Resultados - Os atendimentos desses pacientes re-
sultaram em distintas condutas médicas, independente-
mente das características clínicas e dos níveis de pressão
arterial (PA).  Assim, na UE,97% referiam sintomas e
64,5% receberam medicamentos a fim de  reduzir rapi-
damente a PA e, em 50% dos casos, a nifedipina SL foi a
medicação eleita para o tratamento. Quando atendidos
no AH  com características clínicas similares ou, em algu-
mas situações, com níveis de PA até superiores, não rece-
beram prescrição para redução rápida da PA.

Conclusão - A terapêutica dos pacientes com níveis
elevados de PA, sintomáticos ou não, ficou na dependên-
cia do local de atendimento. Na UE, a conduta foi, na
grande maioria dos casos, direcionada à redução imedia-
ta da PA, enquanto que no AH, os mesmos níveis de pres-
são observados, nos mesmos indivíduos, resultaram em
ajuste medicamentoso e orientações não farmacêuticas.
Esses resultados evidenciam a necessidade de se reconsi-
derar a conceituação de crise hipertensiva e suas implica-
ções terapêuticas.
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Crise hipertensiva é a situação clínica na qual ocorre
uma súbita elevação dos níveis de pressão, associada a si-
nais e/ou sintomas do tipo cefaléia, alterações visuais re-
centes, vômitos, obnubilação e alterações no fundo de olho,
do tipo vasoespasmo, ou então a deterioração de órgãos-
alvo, como hipertensão acelerada, edema agudo de pulmão,
dissecção de aorta, acidente vascular encefálico, infarto a-
gudo do miocárdio 1.

É oportuno ressaltar que nem sempre é fácil caracterizar
os sintomas como sendo secundários à elevação súbita da
pressão arterial, já que existem situações que podem con-
fundir o médico, tal como o estresse psicológico agudo,
principalmente em paciente poliqueixoso. Nesses casos,
impõe-se adequada avaliação clínica, incluindo uma bem
conduzida anamnese e um exame físico detalhado.

A crise hipertensiva é didaticamente dividida em ur-
gência e emergência hipertensivas 2. Nas urgências, o au-
mento de pressão arterial está associado a sintomas agudos
e não apresenta risco imediato de vida e nem dano agudo a
órgãos-alvo, portanto, nessa situação o controle da pressão
arterial deve ser feito mais lentamente, em até 24h 1. Contra-
riamente, nas emergências hipertensivas o aumento da
pressão arterial é acompanhado de sinais que indicam lesão
em órgãos-alvo em progressão, constituindo risco iminente
de vida, devendo, nesses casos, os pacientes ser hospitali-
zados e submetidos a tratamento com medicamentos de
imediata ação anti-hipertensiva, aplicados por via parente-
ral, em unidade de tratamento intensivo. De outra forma, pa-
cientes que apresentem a pressão arterial muito elevada, po-
rém assintomáticos ou sem deterioração de órgãos-alvo,
não se caracterizando, portanto, situação de urgência ou
emergência hipertensivas, devem ser submetidos a trata-
mento ambulatorial 3.

Este trabalho analisa as peculiaridades dos atendimen-
tos prestados aos mesmos pacientes hipertensos  em duas
situações distintas: na unidade de emergência quando, via
de regra, são diagnosticados como em crise hipertensiva e no
ambulatório de hipertensão em consulta de rotina, quando
identificados apenas como hipertensos não controlados.
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Métodos

Foram avaliados, retrospectivamente, através de um
procotolo estruturado para este fim,  62 pacientes, sendo 29
(47%) do sexo masculino, com idade média de 57 anos (va-
riação de 24 a 83 anos), 39 (63%) casados, 30 (48%) da raça
negra. Vinte e cinco deles (40%) eram tabagistas e 42 (70%)
referiram uso de medicação anti-hipertensiva, sendo que
destes, 12 (19%) usavam-na de modo irregular.

Dos 42 pacientes que usavam medicação, 52% utiliza-
vam-se de monoterapia, 40% tomavam duas drogas e apenas
8% valiam-se de um esquema que adotava a terapia tríplice.

Tanto os atendimentos na Unidade de Emergência
quanto no Ambulatório de Hipertensão foram realizados
por médicos residentes, em treinamento no Departamento
de Clínica Médica, ressalvando-se que no ambulatório eram
exclusivamente treinandos da Divisão de Cardiologia sob
estreita orientação de médicos supervisores.

Foram excluídos pacientes com diagnóstico firmado
de emergência hipertensiva. As comparações foram feitas
naqueles pacientes hipertensos que procuravam a Unidade
de Emergência e atendidos, após alguns dias, também no
Ambulatório de Hipertensão.

Foram, assim, avaliados os atendimentos nos dois lo-
cais distintos e comparadas as características dos atendimen-
tos, especialmente no que se refere às condutas tomadas.

Resultados

Como apresentado na tabela I, houve tanto na Uni-
dade de Emergência quanto no Ambulatório de Hiperten-
são pacientes com vários níveis de pressão e, em ambos
os locais de atendimento, foram encontrados pacientes
com valores muito elevados de pressão arterial, casos,
por exemplo, de níveis de pressão considerados graves,
tanto para a pressão arterial sistólica como para pressão
arterial diastólica.

As medicações mais utilizadas na Unidade de Emer-
gência foram, em valores percentuais: nifedipina sublingual
isoladamente (50), captopril sublingual isoladamente (12,5),
propranolol via oral (10), furosemida (7,5), nifedipina e
captopril (10), nifedipina e propranolol (7,5) e clonidina (5).

Em relação ao tratamento efetuado, os resultados mos-
traram-nos que no Ambulatório de Hiperternsão nenhum
paciente foi medicado para reduzir rapidamente a pressão
arterial,  levando-nos a crer que os níveis de pressão arterial
obtidos não foram parâmetros para o uso de medicação,
para redução rápida da pressão, apesar da obtenção de valo-
res altos também no Ambulatório de Hipertensão.

Na Unidade de Emergência, apesar do tratamento para
reduzir rapidamente a pressão arterial ter sido efetuado nos
valores mais elevados de pressão arterial, houve também
casos de aumento leve de pressão arterial sendo tratados,
configurando, mais uma vez, a falta de critérios apropriados
para diagnóstico e intervenção adequados.

Outro fato interessante é que na Unidade de Emergên-
cia todos os pacientes que apresentavam pressão arterial
diastólica ≥110mmHg (19  pacientes) receberam medicação,
independentemente das condições clínicas presentes.

Na tabela II, observamos que dos 62 pacientes encami-
nhados à Unidade de Emergência, 60 (97%) eram sintomáti-
cos e, desses, 40 (64,5%) receberam tratamento para redu-
ção rápida da pressão arterial. Os sintomas mais referidos
foram: cefaléia (84%), tonturas (77%), nervosismo (74%) e
outros como precordialgia, náuseas, vista turva, mal estar e
dores no corpo, referidos em menores percentagens. É per-
tinente supor-se que, em muitos desses casos, o sintoma
referido como cefaléia, por exemplo, poderia ser o fator
causal de elevação da pressão e não a conseqüência.

Apenas dois pacientes assintomáticos na Unidade de
Emergência não receberam medicação. No Ambulatório de Hi-
pertensão tivemos, dos 62 pacientes avaliados, um significativo
número (16 pacientes) com sintomas e, mesmo assim, não rece-
beram medicação naquele local, como descrito anteriormente.

Discussão

Os resultados apresentados demostram a alta freqüên-
cia com que pacientes que chegam à Unidade de Emergência
e são, inapropriadamente, diagnosticados como apresen-
tando crise hipertensiva. São, ainda, medicados para tal, re-
presentando 64,5% desses indivíduos por nós avaliados.

Por outro lado, no Ambulatório de Hipertensão,
nenhum paciente recebeu medicação anti-hipertensiva,

Tabela  I - Distribuição da prevalência das cifras pressóricas obtidas
nos atendimentos iniciais na Unidade de Emergência e no Ambulató-
rio de Hipertensão, de acordo com a classificação do VI Joint1, para

as pressões sistólica e diastólica

Tratamento Tratamento

Grupo Classificação UE Sim Não AH Sim Não

PAS
I <140mmHg 2(3%) - 2(100%) 15(24%) * *
II ≥140-159mmHg 17(28%) 7(42%) 10(58%) 20(32%) * *
III ≥160-178mmHg 20(32%) 13(65%) 7(35%) 15(24%) * *
IV ≥180mmHg 23(37%) 16(69%) 7(31%) 12(20%) * *
PAD
I <90mmHg 3(5%) 1(33,3%) 2(66,6%) 12(19%) * *
II ≥90-99mmHg 20(32%) 8(40%) 12(60%) 19(31%) * *
III ≥100-109mmHg 20(32%) 12(60%) 8(40%) 20(32%) * *
IV ≥110mmHg 19(31%) 19(100%) - 11(17%) * *
Total 62(100%) 62(100%) * *

UE- Unidade de Emergência; AH- Ambulatório de Hipertensão; PAS- pres-
são arterial sistólica; PAD- pressão arterial diastólica. * Nenhum dos paci-
entes foi tratado a despeito dos valores pressóricos.

 Tabela II - Tratamento para redução imediata da pressão arterial
com medicamentos anti-hipertensivos e sintomas

               Unidade de Emergência           Ambulatório de Hipertensão
Tratamento Sintomáticos Assintomáticos    SintomáticosAssintomáticos

(60) (2) (16) (46)
Sim 40 (64,5%) - - -
Não 20 (35,5%) 2 (3%) 16 (26%) 46 (74%)
Total 60 (97%) 2 (3%) 16 (26%) 46 (74%)
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mesmo sendo 26% deles sintomáticos e aproximadamente
40% pertencentes aos estágio III do VI JNC, o que demons-
tra que, na Unidade de Emergência, os pacientes estão rece-
bendo medicação desnecessária e abusiva, podendo levá-
los muitas vezes a ter efeitos colaterais indesejáveis com
prováveis aumentos de morbidade e mortalidade.

Esses fatos levam-nos a crer que significativa parte da
comunidade médica desconhece o conceito de crise hiper-
tensiva e de suas implicações terapêuticas. Outro retrato
desse abusivo emprego de medicação nesses pacientes,
com a pressão arterial aumentada, mas sem crise hiperten-
siva, é a freqüência com que as Unidades de Emergência
encontram-se abarrotadas de pessoas desnecessariamente
recebendo cuidados e não raramente medicamentos ina-
propriadamente.

A despeito destas constatações terem sido verificadas
em um hospital escola ligado a uma universidade de alto pa-
drão de ensino e conceito, há evidente discrepância entre o
conceito correto e a conduta freqüentemente aplicada.

Neste contexto, a medicação mais utilizada foi a nifedipina
SL, quando sabe-se que a aplicação indiscriminada desse
medicamento, e mesmo de outros, não é recomendável 3,4.

Em condições peculiares como, por exemplo, idosos e
coronariopatas, devido à dificuldade de controle do grau e
ritmo da redução da pressão arterial, este procedimento po-
de ser altamente deletério e não cursar sem complicações
graves e, eventualmente, irreversíveis 5-8.

Concluímos, portanto, que o tratamento dos pa-
cientes com níveis elevados de pressão arterial, sintomáti-
cos ou não, ficou na dependência do local de atendimento.
Quando atendidos na Unidade de Emergência, a conduta
foi, na maioria das vezes, redução imediata da pressão arte-
rial, enquanto que no Ambulatório de Hipertensão, quando
níveis de pressão arterial semelhantes foram observados, a
orientação foi ajuste terapêutico e reforço das medidas não
medicamentosas. Dados que evidenciam a necessidade de
se reconsiderar a conceituação de crise hipertensiva e suas
implicações terapêuticas.
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