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Introdução

Doença crônica multifatorial relacionada ao aumento 
da pressão arterial

Acarreta em:
◦ Altos custos para saúde pública
◦ Altos custos médico-sociais
◦ Lesão em órgãos e sistemas específicos (cérebro, 

coração e vasos, rins, pulmões, olhos, fígado...)

2



Epidemiologia
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OMS: 1/3 da população mundial é 
hipertensa

DATASUS 2013: 21,4% dos brasileiros 
eram autodeclarados hipertensos

DATASUS 2017: 27,3% dos óbitos 
eram por doenças cardiovasculares. 
45% do total era relacionado à HAS

DATASUS 2018: HA causou gastos 
hospitalares/ambulatoriais de U$ 
523,7 milhões no Brasil



Epidemiologia Pode-se observar uma escalada 
intensa na faixa etária dos 49-59 anos
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Epidemiologia 
e genética
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• Padrão poligênico

Hipertensão Arterial primária

• Diversas doenças com padrão 
monogênico e herança familiar

Hipertensão Arterial secundária

• Favorece ao aconselhamento genético, 
rastreio precoce de familiares 
assintomáticos e terapia adequada

Diagnóstico genético



Fatores de 
risco

Fatores 
genéticos

Etnia negra

Idade 
maior que 

40 anos

Sedentarismo

Sobrepeso
Obesidade

Alta 
ingestão de 

sal

Etilismo
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Fisiopatologia
Barorreceptores: agem rápido, 
vasodilatando, diminuindo 
força e frequência cardíacas

Na hipertensão crônica, há 
reajuste do ponto ideal de 
pressão, fazendo o “padrão” se 
tornar mais alto

A estimulação crônica 
simpática induz 
remodelamento vascular e 
hipertrofia do ventrículo 
esquerdo (HVE)
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Fisiopatologia
O aumento crônico da atividade do 
sistema nervoso simpático (e.g. stress 
crônico) causa aumento da resistência 
vascular periférica (RVP), resultando 
em redução da perfusão renal. 

A angiotensina desencadeia liberação 
de aldosterona, provocando retenção 
de sódio e água (aumento da volemia)
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INVESTIGAÇÃO



Avaliação clínica
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Anamnese e antecedentes
Fatores de risco cardiovascular

Uso de substâncias

História familiar

Comorbidades

Fatores socioeconômicos

Espiritualidade

Exame físico
Aferição da PA

Palpação e ausculta do coração, 
carótidas, pulsos

Medida do índice tornozelo-braquial

Fundoscopia

Medida da Circunferencia Abdominal



Índice Tornozelo-Braquial

Razão entre a PAS 
do braço e do 
tornozelo

• Normal > 0,9
• Obstrução leve: 0,71-0,9
• Obstrução moderada: 

0,41-0,7
• Obstrução grave: 0,0-0,4
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Modalidades 
de aferição 
da PA

1. Aferição por profissional habilitado em 
todas as consultas

2. Medição Residencial da PA (MRPA): 
obter 3 medições pela manhã (antes do 
jejum e da tomada da medicação) e 3 
medições à noite (antes do jantar) 
durante 5 dias OU 2 medições por sessão 
durante 7 dias.

HAS: PA ≥ 135/85mmHg

3. Monitorização Ambulatorial da PA 
(MAPA): registro direto e intermitente da 
PA por 24h, inclusive no sono. Possibilita 
identificar variações circadianas. 

HAS: média de 24 horas ≥ 130/80 mmHg
Média da vigília ≥ 135/85 mmHg
Média do sono ≥ 120/70 mmHg 
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Técnica de 
aferição da 
PA por 
profissional 
habilitado

A. Explicar procedimento, instruir a não conversar na aferição

B. Situação: repouso 3-5min, pernas descruzadas, ambiente 
calmo, temperatura amena.

C. Não deve haver: bexiga cheia, consumo de 
café/estimulantes, atividade física (< 60-90min) prévios

TÉCNICA

• 1. Manguito: 2/3 da circunferência do braço do paciente, bolsa compressora 
na distância média entre acrômio e olécrano. Braço despido, na altura do 
coração, palma da mão voltada para cima e cotovelo levemente fletido

• 2. Palpar pulso radial e braquial, insuflar manguito até seu desaparecimento 
(PAS). Desinflar manguito e aguardar 2 min

• 3. Posicionar campânula do estetoscópio na fossa cubital, sobre projeção do 
pulso braquial, sem muita pressão. Inflar rapidamente o manguito até 
30mmHg acima da PAS.

• 4. Desinflar manguito (2mmHg/s) auscultando sons de Korotkoff: surgimento 
do primeiro som (fase I), seguido de batidas regulares que se intensificam 
com a deflação do manguito. Quando os sons desaparecerem (fase V) define-
se PAD. Se os sons persistirem até manguito desinflar totalmente, PAD ocorre 
quando os sons se tornam abafados (fase VI)
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Precisamos nos preocupar 
com técnica?
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2.5. Situações 
especiais

Efeito do avental branco e Hipertensão do 
Avental Branco
• Diferença entre a aferição dentro e fora do consultório, ≥ 

20mmHg para PAS e/ou 10mmHg para PAD (conceito de 
Efeito do Avental Branco), com MRPA/MAPA normais 
(conceito de Hipertensão do Avental Branco)

Hipertensão Mascarada

• Normotensão no consultório e hipertensão em 
MRPA/MAPA.

• Frequente em jovens, homens, tabagistas/etilistas, durante 
exercício físico, relacionado a estresse, indivíduos com 
obesidade/DM/DRC e história familiar de HA

Hipertensão sistólica isolada

• PAS alta e PAD normal
• Representa RCV elevado
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Exames básicos e indispensáveis: avaliar lesão em órgãos-alvo 
subclínicas

• Urina 1
• Eletrólitos (especialmente K+)
• Glicemia de jejum
• Taxa de filtração glomerular estimada (CKD-EPI)
• Creatinina plasmática
• Colesterol total e frações
• Ácido úrico plasmático
• ECG convencional

Exames adicionais: rastreio de patologias específicas (e.g. rx 
tórax, albumina sérica, ecocardiograma, US carótidas...)

2.6. Exames complementares
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2.7. 
Estratificação 
do risco 
cardiovascular 
(CV)
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PAS 130-139 
ou PAD 95-89

HAS estágio 
1

PAS 140-159 
ou PAD 90-99

HAS estágio 
2

PAS 160-179 
ou PAD 100-

129

HAS 
estágio 3
PAS ≥ 180 
ou PAD ≥ 

110

Sem fator 
de risco

Sem risco 
adicional Risco baixo Risco 

moderado Risco alto

1-2 fatores 
de risco Risco baixo Risco 

moderado Risco alto Risco alto

>3 fatores 
de risco

Risco 
moderado Risco alto Risco alto Risco alto

Presença de 
LOA, DCV, 
DRC, DM

Risco alto Risco alto Risco alto Risco alto



2.7. Fatores 
de Risco 
adicional no 
hipertenso

Sexo masculino

Homem ≥ 55 anos ou mulher ≥ 65 anos

História de DCV em familiar 1° grau: < 50 anos homens, < 65 
anos mulheres

Tabagismo

Dislipidemia: Colesterol total > 190mg/dL e/ou LDL colesterol > 
115mg/dL e/ou HDL colesterol < 40mg/dL (homens) <46mg/dL 
(mulheres) e/ou Triglicerídeos > 150mg/dL

Resistência à insulina

Obesidade: IMC ≥ 30kg/m², CA ≥ 102cm (homens) ≥ 88cm 
(mulheres)
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3. MANEJO
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Mudança 
dos hábitos 

de vida

Fármacos e 
adesão 

terapêutica

Educação
Autonomia

TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO

3.1. Objetivos



3.2. Adesão 
terapêutica

Concordância entre comportamento do 
paciente e recomendações dos 
profissionais de saúde

Baixa adesão 

�
Aumento dos gastos em saúde
Redução da qualidade de vida
Maior risco de complicações

Atenção básica é o melhor ambiente para 
endossar a adesão terapêutica, pela 
presença de equipe multidisciplinar e 
maior disponibilidade dos profissionais
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3.3. Metas 
terapêuticas

§HAS não controlada = 
pressão elevada mesmo sob 
terapia anti-hipertensiva
§HAS controlada = 
normotensão no consultório 
e fora dele
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Categoria Meta 
recomendada

HAS estágio 1 e 2, 
com risco CV 
baixo/moderado, 
HAS estágio 3

< 140/90 mmHg

HAS estágio 1 e 2, 
com risco CV alto

< 130/90 mmHg



3.4. 
Recomendações 
para terapia 
anti-hipertensiva
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Situação População alvo Quando começar

Início das 
intervenções no 

estilo de vida

Todos os estágios de 
hipertensão
PAS 135-139/PAD 85-89

Ao diagnóstico

HAS estágio 2 e 3 Ao diagnóstico

HAS estágio 1 e alto risco 
cardiovascular

Ao diagnóstico

Hipertensos idosos < 79 
anos

PAS ≥ 140

Hipertensos idosos ≥ 80 
anos

PAS ≥ 160

Início da terapia
farmacológica

HAS estágio 1 e risco 
cardiovascular baixo a 
moderado

Aguardar 3-6 meses pelo 
efeito das intervenções 
no estilo de vida

PAS 130-139/PAD 85-89 e 
DCV preexistente ou alto 
risco CV

Ao diagnóstico

PAS 130-139/PAD 85-89 
sem DCV pré-existente e 
risco CV baixo a moderado

Não recomendado



/

Tratamento não medicamentoso 
(TNM)
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Redução do peso corporal e da circunferência abdominal refletem em redução da PA

Adoção de novas dietas que reduzem PA como dieta DASH (muitas 
frutas/hortaliças/lacticínios com pouca gordura/cereais integrais/frango/peixe, exclusão 
de carne vermelha/doces/bebida adocicada), dieta do mediterrâneo (frutas, hortaliças, 

cereal integral, peixes, oleaginosas, azeite de oliva copioso), dietas vegetarianas

Controle do sódio e aumento do potássio, com ingestão de até 5g sal/dia

Ingestão de ácidos graxos monoinsaturados e ômega-3, ingestão de fibras, castanhas 
(oleaginosas), lacticínios e vitamina D



/

Tratamento não medicamentoso 
(TNM)
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Reduzir consumo de álcool (homens: 30g álcool/dia = 1 garrafa de cerveja 600mL 5%, ou 2 taças de 
vinho 250mL, ou 1 dose de destilado 60mL)

Atividade física reduz PA (150 min/semana de aeróbica). Atenção: HAS estágio 3, alto risco CV, LOA 
necessitam de teste ergométrico antes da liberação para atividade física

Abandono do tabagismo não reduz a PA mas configura risco cardiovascular

Controle do estresse emocional através de meditação,  relaxamento, podem reduzir PA

Estímulo à espiritualidade e práticas de integração à comunidade

Apoio multiprofissional aumenta adesão terapêutica e abre alas para novas abordagens



3.6. Tratamento 
medicamentoso

Diuréticos

Inibidores adrenérgicos
•Agonistas α-2 centrais
•β-bloqueadores (BB)
•Bloqueadores α-1 adrenérgicos

Vasodilatadores diretos

Bloqueadores de canais de cálcio (BCC)

Inibidores diretos da renina

Inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA)

Bloqueadores de receptores AT1 de angiotensina (BRA)
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3.6.1. 
Diuréticos

Efeitos desejados: aumenta natriurese e reduz volemia, causa 
queda da resistência vascular periférica e melhor perfusão. 

Efeitos colaterais: dose-dependentes. Hipovolemia, disfunção 
erétil, fraqueza, câimbras, hipopotassemia (arritmia ventricular), 
hipomagnesemia , hiperuremia, intolerância a glicose

Preferência aos tiazídicos (HCZ, clortalidona) em doses baixas na 
população geral. Os de alça (furosemida) são usados em 
insuficiência renal e edema. Os poupadores de potássio 
(espironolactona) podem ser usados associados aos anteriores.

Prescrição

Hidroclorotiazida 25mg – 25-100mg/dia

Clortalidona 12,5mg – 12,5-50mg sempre pela manhã em DU. 

Furosemida 40mg – 20-80mg por dia

Espironolactona 25mg – 50-100mg em DU ou fracionado. 
Maximo de 200mg/dia
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3.6.2. 
Agonistas α-2 
centrais

Efeitos desejados: inibição simpática e de barorreceptores, causando 
bradicardia relativa e queda da PA, consequentemente melhorando o 
débito cardíaco.

Efeitos colaterais: metildopa pode causar resposta autoimune, 
anemia hemolítica, galactorreia, disfunção hepática, todos 
dependentes do uso. A clonidina pode causar xerostomia, sonolência, 
hipotensão postural, disfunção erétil, apresenta efeito rebote no 
abandono sem descalonamento, especialmente quando associada a 
beta-bloqueadores.

Metildopa é largamente usada na hipertensão da gestação, por não 
ser teratogênica, apesar de atravessar barreira fetal, é também 
passada pelo leite materno. Clonidina é ideal nas situações que se 
deve reduzir o tônus simpático, como síndrome das pernas inquietas, 
retirada de opioides, flushes de menopausa, diarreia da neuropatia 
diabética e em cirrose hepática. Não interfere na resistência a insulina 

Prescrição

Metildopa 250mg – Iniciar 250mg 2 a 3 vezes por dia, nas primeiras 
48h, aumentando num intervalo de 48h até a dose ideal. Dose 
máxima de 3000mg/dia.

Clonidina 0,1mg – Iniciar com 0,1mg DU à noite, reavaliar em 2-4 
semanas e ajustar a dose para metas. Doses > 0,6mg/dia não causam 
redução importante da PA
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3.6.3. β-
bloqueadores 
(BB)

Efeitos desejados: redução do DC e renina, readaptam barorreceptores e reduzem 
resposta simpática. Alguns tem efeito vasodilatador.

Efeitos colaterais: broncoespasmo, bradicardia, distúrbios de condução AV, 
insônia, disfunção sexual são efeitos possíveis. Em geral, são contraindicados em 
asmáticos, DPOC, bloqueio AV de 2º e 3º graus. Os BB de terceira geração 
(carvedilol) podem melhorar os níveis glicêmicos, enquanto os de primeira e 
segunda gerações podem aumentar a resistência a insulina e piorar o controle do 
colesterol.

Prescrição

Carvedilol 3,125mg – iniciar com 6,25mg em 2 tomadad por dia, por 2 dias, em 
seguida progredindo para 25mg/dia. Se necessário em 2 semanas aumentar para 
50mg/dia em dose fracionada.

Atenolol 25mg – Iniciar 25-100mg 2 vezes ao dia. Melhor efeito associado a outros 
anti-hipertensivos

Metoprolol 25mg – Iniciar 50mg/dia, reavaliar e aumentar até ajuste da meta 
pressórica

Bisoprolol 5mg – 2,5-5mg/dia, progredir até 10mg se necessário para controle da 
PA. Máximo de 20mg/dia

Propranolol 10mg – 40-80mg 2x/dia, dose pode ser aumentada até máximo de 
240mg/dia, maioria se beneficia com 80mg/dia
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3.6.5. 
Vasodilatadores 
diretos

Efeitos desejados: relaxam músculos lisos e 
reduzem a resistência venosa periférica.

Efeitos colaterais: cefaleia, flushing, 
taquicardia, reação lúpus-like. Contraindicado 
em casos de AVCH e aneurisma de aorta. O 
minoxidil pode causar hirsutismo.

Prescrição

Hidralazina 25mg – Iniciar 25-50mg em 3 a 4 
vezes ao dia
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3.6.6. 
Bloqueadores 
de canais de 
cálcio (BCC)

Efeitos desejados: redução da entrada de cálcio na 
musculatura lisa das arteríolas, causando redução da 
resistência vascular periférica. Os diidropiridínicos 
(anlodipino, nifedipino, nimodipino) tem efeito 
vasodilatador maior que o de alterar a sístole. Os não 
diidropiridínicos (verapamil, diltiazem) afetam a 
sístole muito mais do que na vasodilatação 

Efeitos colaterais: edema maleolar, cefaleia latejante, 
tontura, rubor facial, dermatite ocre, hipertrofia 
gengival.

Prescrição

Anlodipino 5mg – Iniciar 5mg/dia, progredir até 
10mg se necessário, dose única diária

Nifedipino 20mg – Iniciar com 10-20 mg/dia em DU, 
podendo aumentar até 60mg/dia

Nimodipino 30mg – Iniciar com 30mg 3x/dia
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3.6.7. 
Inibidores 
diretos da 
renina

Efeitos desejados: diminui formação de 
angiotensina 2. Não afeta morbimortalidade

Efeitos colaterais: poucos efeitos colaterais. 
Pode causar aumento de CPK e tosse, além 
de diarreia. Contraindicado em gestantes

Prescrição

Alisquireno 150mg – Iniciar com 150mg/dia, 
aumentar até máximo de 300mg
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3.6.8. 
Inibidores da 
enzima 
conversora 
de 
angiotensina 
(IECA)

Efeitos desejados: inibem a enzima conversora de 
angiotensina 1, impedindo a vasoconstrição da 
angiotensina 2. Reduzem remodelamento cardíaco 
pós-infarto e tem possíveis propriedades 
antiateroscleróticas. Retardam o declínio da função 
renal

Efeitos colaterais: tosse seca, edema e rash cutâneo. 
No paciente com lesão renal, pode haver aumento 
temporário de ureia e creatinina, além de causar 
hipercalemia. Contraindicado na gestação, uso 
cauteloso na mulher em idade fértil. 

Prescrição

Captopril 12,5mg – Iniciar com 25mg 2x/dia ou 50mg 
2 ou 3 vezes ao dia. Máximo de 450mg/dia

Enalapril 10mg – Iniciar com 10-20mg/dia, se 
necessário progredir até máximo de 40mg/dia 
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3.6.9. 
Bloqueadores 
de receptores 
AT1 de 
angiotensina 
(BRA)

Efeitos desejados: bloqueiam diretamente os 
receptores AT1, reduzindo vasoconstrição e 
aldosterona, reduzindo morbimortalidade 
por HAS e nefropatia diabética.

Efeitos colaterais: raramente se observa 
exantema. Contraindicado na gestação, uso 
cauteloso em mulher de idade fértil.

Prescrição

Losartana 50mg – Iniciar com 50mg/dia. 
Máximo de 100mg/dia

Valsartana 40-80mg – Iniciar 20-40mg 2 
vezes ao dia, máximo 320mg/dia

Olmesartana 20-40mg – Iniciar 20mg por dia, 
máximo 40mg por dia
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3.7. Esquemas terapêuticos
HAS 

diagnosticada

Estágio 1 + 
RCV baixo

TNM + monoterapia (Diu, 
IECA, BCC, BRA, BB)

Estágio 1 + 
RCV alto OU 

Estágios 2 e 3

TNM + combinações (2 
fármacos diferentes)
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3.7. Esquemas terapêuticos

Meta pressórica não atingida OU efeitos colaterais inaceitáveis

1° Aumentar dose
2° Associar outra 

droga
3° Trocar medicação

1° Aumentar dose
2° Associar outra 

droga
3° Trocar combinação

37

META NÃO ATINGIDA MESMO ASSIM!!! = acrescentar outros anti-hipertensivos
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3.8. Situações 
clínica 
especiais

DM: Na ausência de nefropatia, todo anti-
hipertensivo pode ser usado. Na nefropatia, 
preferência por inibidores do SRAA, evitando-se IECA 
+ BRA.

DAC: pós infarto = BRA + BB + IECA + AAS + estatina. 
Pode-se adicionar BCC e Diu tiazídicos para melhor 
controle da PA

AVC: qualquer anti-hipertensivo pode ser usado

DRC: se houver albuminúria elevada (> 30mg/24h) 
indica-se IECA ou BRA. Caso contrário, pode-se usar 
qualquer anti-hipertensivo

HAS no idosos: PAS e PAD aumentam até 60 anos, a 
partir disso tende a diminuir (envelhecimento 
vascular). Sempre investigar HAS secundária. Para 
idosos com > 80 anos, há muitos benefícios de 
controle da PAS > 160mmHg, devendo ser reduzida a 
< 150mmHg. Usam-se os mesmos fármacos de 
qualquer idade
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HIPERTENSÃO 
ARTERIAL 
SECUNDÁRIA
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Doença renal 
crônica (DRC)

HA ocorre em 90% dos indivíduos com DRC 
estágio 5. O controle da PA desacelera a 
progressão da DRC e reduz morbimortalidade.

Investigação: creatinina, urina 1, US renal, 
albuminúria. 

Indicação de biópsia renal: queda rápida da 
TFG ou proteinúria > 3,5g/g

Tratamento: quando a função renal está estável 
e residual, pode-se usar diuréticos de alça
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Hipertensão 
renovascular 
(HARV)

Secundária à estenose uni ou bilateral de artéria renal 
(EAR), isquemia renal, aterosclerose, displasia 
fibromuscular, arterite de Takayasu

Investigação: US Doppler de artérias renais e 
angiografia de artérias renais quando suspeita e/ou 
achados ultrassonográficos forem sugestivos

Tratamento: na ausência de complicações e presença 
de alterações de perfusão renal, recomenda-se terapia 
para HAS e DCV. Na ocorrência de perdas progressivas 
da função renal, terapia percutânea ou cirúrgica 
podem reduzir morbimortalidade
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Síndrome da 
Apneia 
Hipopneia 
Obstrutiva do 
Sono (SAHOS)

Obstrução recorrente de VAS durante o sono, causando 
queda da pressão intratorácica, hipóxia intermitente e 
fragmentação do sono

Importante fator etiológico para HAS, principalmente em 
homens, obesos com síndrome metabólica.

Investigação: polissonografia ou poligrafia com 5 ou mais 
episódios de apneia/hipopneia por hora de sono. 
Ocorrência de mais de 14 eventos por hora representa 
alto risco para HAS

Tratamento: ventilação não invasiva com pressão 
positiva contínua (CPAP) durante sono + perda de peso 
na SAHOS moderada a grave. Dispositivos móveis 
ortodônticos e o avanço mandibular são eficazes na 
SAHOS leve.
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Hiperaldosteronismo 
primário (HAP)

Produção excessiva, inadequada e autônoma de aldosterona, 
causado por aumento da função adrenal (hiperplasia, neoplasia, 
genética). 

Suspeita-se de HAP na ocorrência de hipocalemia espontânea, 
incidentaloma adrenal, história familiar de HA antes de 40 anos

Investigação: dosagem de aldosterona e atividade plasmática de 
renina. Aldosterona < 15ng/dL e relação aldosterona/renina < 
30 representam ausência de HAP. Na confirmação da suspeita, 
indica-se TC e prosseguimento com resolução da causa de HAP

Terapia: depende da causa, cirurgia ou espironolactona 50-
300mg/dia
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Feocromocitomas

Neoplasia de células cromafins do eixo hipotálamo-
hipófise-adrenal, não necessariamente localizadas nas 
suprarrenais. 

Investigação: HAS persistente ou paroxística com 
cefaleia, sudorese profusa, palpitações. 

As catecolaminas séricas são altas, sendo necessário 
dosar metanefrina plasmática. Indicam-se testes 
específicos e exames de imagem para confirmação.

Tratamento: cirúrgico, preparo pré-operatório com 
alfa-1 bloqueadores (doxazosina ou prazosina) e 
hidratação adequada por 2 semanas
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Outras causas
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Hipotireoidismo: HAS ocorre em 20% dos 
hipotireoidismos. Terapia da doença costuma ser 
suficiente para resolver a hipertensão.

Hipertireoidismo: Imita quadro de tônus simpático 
elevado. Terapia da doença + beta-bloqueadores costuma 
ter excelente resultado para PA

Hiperparatireoidismo: Ocorre por causa primária ou 
secundário a DRC. A ressecção cirúrgica da paratireoide 
pode ser uma alternativa
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Síndrome de Cushing: cursa com hiperatividade de efeitos 
mineralocorticoides. Os tiazídicos e furosemida devem ser 
evitados (hipocalcemia), sendo recomendados IECA e BRA

Acromegalia: a hipersecreção de GH e IGF-1 causam 
aumento da PA e miocardiopatia acromegálica. 
Tratamento da acromegalia resolve HAS

Coarctação de aorta: PAS de MMSS 10mmHg maior que 
PAS de MMII. A cirurgia de correção da aorta resolve 50% 
dos casos de HAS 
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Drogas Efeito e frequência Tratamento sugerido

Glicocorticoide Variável e frequente Restrição de sal, diuréticos, 
reduzir dose usada, observar 
função renal

AINEs Eventual, ao uso contínuo

ACO Variável Avaliar risco custo benefício

IMAO Intenso, frequente Abordar como crise 
adrenérgicaTricíclicos Variável, frequente

Anfetaminas Efeito agudo, intenso, 
dose-dependente

Abordar como crise 
adrenérgica

Alcool Variável, dose-
dependente, muito 
prevalente

Tratamento não 
medicamentoso
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Doença crônica, frequente, potencialmente grave

Relacionada ao risco de desenvolvimento de 
outras doenças cardiovasculares

Importante causadora de perdas funcionais de 
vários sistemas

Diagnóstico clínico, de baixíssimo custo e simples 
execução

Terapia disponível em todo território nacional, 
com drogas para os mais diversos grupos 
populacionais, idades e condições associadas

O bom médico trata a doença, o excelente médico 
trata o paciente que tem a doença – William Osler
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