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RESUMO 

Introdução: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição clinica ligada a 
vários fatores, caracterizada por níveis elevados de pressão arterial (PA). O controle 
da pressão arterial é de fundamental importância para reduzir suas complicações e 
para alcançar esse objetivo podem ser tomadas medidas farmacológicas e não 
farmacológicas. Assim o profissional farmacêutico apresenta um papel fundamental na 
adesão e manutenção correta do tratamento farmacológico. Nesse contexto, o 
presente trabalho objetivou avaliar os anti-hipertensivos mais dispensados em uma 
drogaria comunitária, fazendo com que seja possível traçar um perfil farmacológico do 
consumo dessa classe terapêutica na comunidade pesquisada. Metodologia: Foi 
realizado um estudo quantitativo, descritivo retrospectivo em que foi investigado o 
sistema informatizado de controle de medicamentos no período de março a junho de 
2019, em uma Drogaria na região sudeste de Teresina-PI. Foram incluídos todos os 
anti-hipertensivos no período estipulado e em seguida dados os resultados foram 
organizados através de Software Microsoft Excel, com tabulações com tabelas para a 
discussão. Resultados e Discussão: Na dispensação na Drogaria pesquisada foram 
encontradas as seguintes classes terapêuticas de anti-hipertensivos: diuréticos, β-
bloqueadores, α e β-bloqueadores, Bloqueadores dos canais de cálcio, Inibidores da 
ECA, Bloqueadores dos receptores At1. Dentre eles o que teve maior dispensação foi 
a Losartana (bloqueador dos receptores At1) com 91 dispensações, seguida pela 
hidroclorotiazida (diurético tiazídico) com 27 dispensações. A Losartana tem tido forte 
expressão em prescrições por ser um anti-hipertensivo mais moderno com alta 
potência anti-hipertensiva e com o mínimo de efeitos colaterais. Além do que o uso de 
diuréticos ainda é recomendado pelas Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, 
inclusive em associação com outras classes anti-hipertensivas. Conclusões: Conclui-
se que devido as características farmacodinâmicas e favorecimento da adesão do 
paciente aos esquemas terapêuticos, a Losartana tem tido grande expressividade nas 
prescrições médicas, assim uma boa adesão dos pacientes à hipertensão com o uso 
desse fármaco. 
Palavras-chave – Hipertensão Arterial Sistêmica; Anti-hipertensivos; Losartana; 
bloqueadores dos receptores At1. 
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ABSTRACT 

Introduction: Systemic Arterial Hypertension (SAH) is a clinical condition linked to 
several factors, characterized by high blood pressure (BP) levels. Blood pressure 
control is of fundamental importance to reduce its complications and to reach this goal 
pharmacological and non-pharmacological measures can be taken. Thus, the 
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pharmacist has a fundamental role in adherence and correct maintenance of 
pharmacological treatment. In this context, the present study aimed to evaluate the 
most dispensed antihypertensives in a community drugstore, making it possible to draw 
a pharmacological profile of the consumption of this therapeutic class in the community 
surveyed. Methodology: A quantitative, retrospective descriptive study was carried out 
in which the computerized drug control system was investigated from March to June 
2019, in a Drugstore in the southeast region of Teresina-PI. All antihypertensives were 
included in the stipulated period and then data were organized using Microsoft Excel 
Software, with tabulations with tables for discussion. Results and Discussion: The 
following therapeutic classes of antihypertensive drugs were used in the dispensation 
in the drugstore: diuretics, β-blockers, α and β-blockers, calcium channel blockers, 
ACE inhibitors, At1 receptor blockers. Among them, the highest dispensation was 
Losartan (At1 receptor blocker) with 91 dispensations, followed by hydrochlorothiazide 
(thiazide diuretic) with 27 dispensations. Losartan has been strongly expressed in 
prescriptions because it is a more modern antihypertensive with high antihypertensive 
potency and with minimal side effects. In addition, the use of diuretics is still 
recommended by the Brazilian Guidelines for Hypertension, including in association 
with other antihypertensive classes. Conclusions: It is concluded that because of the 
pharmacodynamic characteristics and favoring the patient's adherence to the 
therapeutic regimens, Losartan has had great expressiveness in the medical 
prescriptions, thus a good adhesion of the patients to hypertension with the use of this 
drug. 

Keywords - Systemic Arterial Hypertension; Antihypertensives; Losartan; At1 receptor 
blockers. 
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INTRODUÇÃO 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição clinica ligada a 
vários fatores, caracterizada por níveis elevados de pressão arterial (PA) São 
considerados níveis elevados, pressão arterial sistólica acima de 135 mmHg e 
diastólica acima de 85 mmHg (MOTTER; OLINTO; PANIZ, 2012). Atualmente, 
essa patologia tem sido considerada um grave problema de saúde pública, não 
apenas por ser comum na população, mas também por desencadear outras 
patologias como doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e doença renal 
crônica (APPEL, 1999).  Sua classificação pode ser como primária ou 
secundária, onde a primária tem surgimento na meia-idade e na chegada da 
velhice, estando associada a fatores genéticos e estilo de vida (excesso na 
ingestão de sal, redução da prática de exercícios e do consumo de frutas e 
legumes); já a hipertensão secundária surge em idades mais precoces 
geralmente como consequência a presença de outras doenças que causam 
efeitos sobre os níveis da PA (MASSA et al., 2016). 

O controle da pressão arterial é de fundamental importância para reduzir 
suas complicações e para alcançar esse objetivo podem ser tomadas medidas 
farmacológicas e não farmacológicas (RONDON E BRUM, 2003). Não 
farmacológicas são as mudanças no estilo de vida e as farmacológicas 
compreendem a terapia medicamentosa que pode ser monoterapia ou 
associada. Na hora da escolha do medicamento é levada em consideração a 
lesão em órgãos-alvo, idade, história familiar e gestação (FAVA et al., 2017). 
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No tratamento medicamentoso a não-adesão à terapêutica e possíveis 
reações adversas apresentam-se como os maiores desafios, levando à falha 
ou ao abandono do tratamento medicamentoso (PRADO; KUPEK; MION, 
2007). Neste contexto entra o profissional farmacêutico e a atenção 
farmacêutica que não mantém o foco apenas no fármaco, mas também no 
paciente e nas suas necessidades. O profissional assume a responsabilidade 
pelas necessidades dos pacientes em relação a seus medicamentos, 
detectando, prevenindo e resolvendo problemas relacionados ao medicamento, 
de forma documentada, sistemática e contínua, com Intervenções 
Farmacêuticas (IF) que possibilitam atingir maior controle dos níveis de 
pressão arterial (PEREIRA; PRADO; KREPSKY, 2017). 

Dentro desse contexto, o presente estudo teve por objetivo avaliar os anti-
hipertensivos mais dispensados em uma drogaria comunitária, fazendo com 
que seja possível traçar um perfil farmacológico do que está sendo mais 
utilizado dessa classe terapêutica na comunidade pesquisada.  

 
METODOLOGIA 

Foi realizado um estudo quantitativo, descritivo retrospectivo, sendo o 
procedimento metodológico documental. Os registros no sistema informatizado 
de controle de medicamentos foram investigados no período de março a junho 
de 20019, em uma Drogaria na região sudeste de Teresina-PI. Foram incluídos 
todos os anti-hipertensivos no período estipulado e excluídos os medicamentos 
que não pertenciam a essa classe terapêutica e dispensação fora do período 
pesquisado. Após a coleta dos dados os resultados foram organizados através 
de Software Microsoft Excel, com tabulações em tabelas para a discussão.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

TABELA 01. Número de medicamentos anti-hipertensivos e suas classes terapêuticas 
dispensados no período de março a junho de 2019, em uma drogaria da zona sudeste 
de Teresina, Piauí.  

CLASSE 
TERAPÊUTICA 

PRINCÍPIO 
ATIVO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL 

Diuréticos 
Hidroclorotiazida 06 03 06 12 27 

Furosemida - 01 01 02 04 
Espironolactona 01 01 - 01 03 

β-bloqueadores Propanolol - 01 01 02 04 
Atenolol - 01 01 03 05 

α e β-bloqueadores Carvedilol 01 - - 01 02 
Bloqueadores dos 
canais de cálcio Anlodipino 03 03 04 06 16 

Inibidores da 
enzima conversora 

de angiotensina 
(ECA) 

Captopril 01 01 01 02 05 

Enalapril 01 01 01 02 05 

Bloqueadores dos 
receptores da Losartana 12 16 26 37 91 
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angiotensina 1 
(At1) 

Outros 

Bisoprolol - - - 01 01 
Valsartana 01 - 01 01 03 
Losartana+ 

hidroclorotiazida 01 - - 01 02 

 

Está bem estabelecido que o tratamento anti-hipertensivo reduz a 
morbidade e a mortalidade cardiovasculares (MANCIA et al., 2002). Os estudos 
têm demonstrado que todas as classes de anti-hipertensivos reduzem a 
pressão arterial e as complicações cardiovasculares quando utilizadas por pelo 
menos cinco anos, tempo médio de duração dos ensaios clínicos com anti-
hipertensivos, assim a adesão à terapêutica tomou lugar de destaque na 
escolha do melhor tratamento a ser indicado ao paciente hipertenso (MION et 
al., 2006). 

Os resultados obtidos demonstraram que a Losartana (91 dispensações), 
pertencente à classe terapêutica de bloqueadores dos receptores de 
angiotensina 1 (At1), apresenta um maior consumo entre a população da 
região estudada. Tal fato pode ser justificado por esse fármaco está entre os 
mecanismos de ação dos anti-hipertensivos mais modernos (antagonista dos 
canais de cálcio, inibidores da ECA) e mais seletivos que as classes de drogas 
mais antigas (diuréticos, betabloqueadores e simpatolíticos de ação central), 
dessa forma a potência anti-hipertensiva é mantida com o mínimo de efeitos 
colaterais. Tal seletividade mostrou-se não só uma característica 
farmacodinâmica importante destas drogas, mas também trouxe uma maior 
adesão aos esquemas terapêuticos prescritos, fazendo com que esse seja um 
medicamento bastante requisitado no meio médico (WOGEN et al., 2003). 

O segundo medicamento mais utilizado dentro da pesquisa realizada está 
a Hidroclorotiazida (27 dispensações), pertencente à classe terapêutica dos 
diuréticos tiazídicos. Tal resultado está de acordo com a O perfil de prescrição 
de medicamentos anti-hipertensivos observados (Diretrizes Brasileiras de 
Hipertensão Arterial, 2007). Assim, é muito comum haver uma associação de 
diuréticos às demais classes terapêuticas de anti-hipertensivos para obter um 
resultado melhor dentro dos parâmetros hipertensivos (ZAVATINI; OBRELLI-
NETO; CUMAN, 2010). 
 

CONCLUSÕES 

A partir da investigação realizada, conclui-se que na Drogaria da região 
Sudeste de Teresina-PI o anti-hipertensivo mais dispensado é a Losartana que 
é um bloqueador dos receptores de angiotensina 1 (At1). Esse fármaco faz 
parte dos anti-hipertensivos com mecanismos de ação mais modernos e mais 
seletivos, assim apresenta uma boa potência e baixos efeitos colaterais. 
Portanto, esse tem sido um anti-hipertensivo bastante prescrito devido suas 
características farmacodinâmicas, favorecendo assim a adesão do paciente 
aos esquemas terapêuticos. 
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