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Em uma situação de crise hipertensiva devem ser
tomados alguns princípios básicos para a terapêutica
inicial como, por exemplo, admitir o paciente na
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), obter acesso
venoso adequado, estabelecer monitorização
permanente da pressão arterial e baixar os níveis
tensionais o mais rápido possível. Inicialmente,
recomenda-se tirar o paciente de um patamar
pressórico que lhe ofereça riscos e, conseqüentemente,
aliviar os sintomas, permitindo observação e avaliação
para reduções posteriores. Assim, este estudo visa a
descrever recomendações em situações de crise
hipertensiva, analisando a literatura sobre os aspectos
mais relevantes. Após análise literária observou-se que
na emergência hipertensiva recomenda-se internação
imediata do paciente, exame físico com fundoscopia, R-
X de tórax, ECG, exames laboratoriais, iniciar droga
parenteral, investigar e tratar de forma específica as
lesões em órgãos-alvo, pois existe um risco iminente de
vida por lesão em órgãos-alvo, exigindo redução
imediata da pressão arterial (PA) e internação em leito
de UTI. Já nas urgências hipertensivas, para os
pacientes com níveis elevados de pressão, sem lesões
em órgãos-alvo, pode-se administrar furosemida 40 mg
como primeira droga de escolha associada ao
captopril. Posteriormente, verifica-se a pressão
arterial e seu controle, a partir daí o paciente recebe
alta hospitalar, porém, se elevada, repetir segunda
intervenção farmacológica. Nas urgências
hipertensivas, o controle da pressão arterial deve ser
feito em até 24 horas, sem necessidade de internação
em Terapia Intensiva. Assim, conclui-se que normatizar
o atendimento e o tratamento de pacientes com
elevações de níveis tensionais de pressão é
fundamental, tudo isto baseado e complementado pelo
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protocolo de atendimento da Faculdade de Medicina de
Jundiaí, bem como em consensos e diretrizes
atualmente discutidos.

In any situation of hypertensive attack, the basic
methods for the initial treatment consist in use the
intensive care unit (ICU), and other aspects, including a
good venous access, establishing a continuous
monitoring of blood pressure and decreasing the
tensional levels as fast as possible. Initially, take out the
patient of a pressure level which can offer risks and, as a
result, relieve the symptoms to observation and
assessment. Thus, the aim of this study is to describe the
methods for the initial treatment in hypertensive attack,
and relevant aspects. After review of the literature about
hypertensive emergences, was recommended
immediate admission, physical exam with fundoscopy,
thorax X-Ray, electrocardiogram, laboratorial exams,
begin parenteral drugs, investigate and treat
specifically injuries in target-organs, because there is a
live risk by damage in organ-target, and it demands
immediate decrease of AP and admission in an ICU. In
hypertensive urgencies, was indicated the furosemide
40 mg as the first choice drug to patients with increased
pressure levels without injuries in target-organ and
captopril. Subsequently, it must be checked the blood
pressure and, if it's normal, the patient can give hospital
discharge but, if it's increased, indeed repeat the second
drug. In hypertensive urgencies, the control of blood
pressure must be done until 24 hours, without admission
in the intensive care. Thus, it was concluded, in our
review, that standardize attendance is very important in
this cases, as well as, this study was based in the
protocol of Jundiaí Medical School, and in consensus
and actual guidelines.

A elevação da pressão arterial sistêmica representa
um fator de risco independente e contínuo para doenças
cardiovasculares, apresentando custos médicos e
socioeconômicos elevados, decorrentes principalmente
das suas complicações .

A hipertensão arterial, quando se manifestar de
forma grave, está associada às urgências e
emergências hipertensivas. A pressão arterial
acentuada, acompanhada de sintomas, caracteriza
uma complicação hipertensiva aguda e requer
avaliação clínica adequada, incluindo exame físico
detalhado e exame de fundo de olho .

ABSTRACT
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Em urgência hipertensiva, há elevação importante
da pressão arterial, em geral da pressão arterial
diastólica (> 120 mmHg), com condição clínica estável
e sem comprometimento de órgãos-alvo. A pressão
arterial deverá ser reduzida em pelo menos 24 horas,
em geral com medicamentos por via oral. A dificuldade
para controlar o ritmo e o grau de redução da pressão
arterial, quando intensa, pode ocasionar acidentes
vasculares .

A emergência hipertensiva é a condição em que há
elevação crítica da pressão arterial com quadro clínico
grave, além de progressiva lesão de órgãos-alvo e risco
de morte, exigindo sua imediata redução. Resultam
também de elevação abrupta da pressão arterial, com
perda da auto-regulação do fluxo cerebral e evidências
de lesão vascular, com quadro clínico de encefalopatia
hipertensiva, lesões hemorrágicas dos vasos da retina e
papiledema. Habitualmente, apresentam-se com
pressão arterial muito elevada os pacientes com
hipertensão crônica, e menos elevada em pacientes com
hipertensão aguda e em uso de drogas ilícitas, como a
cocaína .

Emergências hipertensivas podem também cursar
com níveis tensionais aumentados, acompanhadas por
sinais que indicam lesões em órgãos-alvo em
progressão, tais como acidente vascular cerebral,
edema pulmonar agudo, síndromes isquêmicas
miocárdicas agudas (infarto agudo do miocárdio e
crises repetidas de angina) e dissecção aguda da
artéria aorta. Nesses casos, há risco iminente de vida
ou mesmo de lesão orgânica grave. Na fase aguda de
acidente vascular cerebral, a redução da pressão
arterial deve ser gradativa e cuidadosa, evitando-se
reduções bruscas e excessivas. Embora se saiba que a
redução da pressão arterial, nessas condições, deva ser
feita de forma gradual e não abrupta, não há consenso
para se estabelecer a pressão arterial ideal .

Assim, este estudo visa a descrever recomendações
em situações de crise hipertensiva, analisando a
literatura sobre os aspectos mais relevantes.

(2)

(2)

(2)

MATERIAIS E MÉTODOS

RESULTADOS e DISCUSSÃO
Epidemiologia da HipertensãoArterial

Este trabalho foi realizado a partir das
normatizações de atendimento e tratamento de
pacientes com elevações de níveis tensionais de pressão
arterial, com base no protocolo de atendimento da
Faculdade de Medicina de Jundiaí, bem como em
consensos e diretrizes atualmente discutidos .

No Brasil, em 2003, 27,4% dos óbitos foram
decorrentes de doenças cardiovasculares, atingindo 37%
quando são excluídos os óbitos por causas mal definidas
e violência. A principal causa de morte em todas as
regiões do Brasil é o acidente vascular cerebral,
acometendo as mulheres em maior proporção .

Observa-se tendência lenta e constante de redução
das taxas de mortalidade cardiovascular. A doença
cerebrovascular, cujo fator de risco principal é a
hipertensão, teve redução anual das taxas ajustadas
por idade de 1,5% para homens e 1,6% para mulheres.
O conjunto das doenças do coração, como hipertensão,
doença coronária e insuficiência cardíaca, também
obteve taxas anuais decrescentes de 1,2% para homens
e 1,3% para mulheres (Gráfico 1) .

No entanto, apesar do declínio, a mortalidade no
Brasil ainda é elevada em comparação a outros países,
tanto para doença cerebrovascular como para doenças
do coração .

Entre os fatores de risco para mortalidade, a
hipertensão arterial está associada a 40% das mortes por
acidente vascular cerebral e 25% daquelas por doença
coronariana. A mortalidade por doença cardiovascular
aumenta progressivamente com a elevação da pressão
arterial, apartirde115/75mmHg .

Inquéritos de base populacional realizados em
algumas cidades do Brasil mostram prevalência da

hipertensão arterial ( 140/90 mmHg) de 22,3% a
43,9% (Gráfico 2) .

(3,4)

(5)

(6)

(6)

(1)

(7,8,9)

≥

Gráfico 1: Evolução temporal das taxas de mortalidade ajustadas pela idade (padrão OMS) no período de 1980 a 2003 para doença cérebro
vascular e doenças do coração (coronariana, insuficiência cardíaca e miocardiopatia hipertensiva) para ambos os gêneros no Brasil.

Fonte: Adaptado de Ministério da Saúde. <http://wwwdatasus.gov>. Acessado em 28 de janeiro de 2006.
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Gráfico 2: Prevalência de hipertensão arterial ( 140/90 mmHg) em cidades brasileiras .≥
(8)

A hiper t ensão ar t e r ia l e as doenças
relacionadas à pressão arterial são responsáveis
por alta freqüência de internações (Gráfico 3).
Insuficiência cardíaca é a principal causa de
hospitalização entre as doenças cardiovasculares,

sendo duas vezes mais freqüente que as
internações por acidente vascular cerebral. Em
2005, ocorreram 1.180.184 internações por
doenças cardiovasculares, com custo global de R$
1.323.775.008,28 .(6)

Gráfico 3: Número de hospitalizações por doença cardiovascular no Brasil (2000-2004) .
(7)
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Alguns fatores aumentam o risco para Hipertensão
Arterial, entre eles:

1)Idade: A pressão arterial aumenta linearmente
com a idade .

2)Sexo e etnia: A prevalência global de hipertensão
entre homens e mulheres é semelhante e insinua que
sexo não é um fator de risco para hipertensão.
Estimativas sugerem taxas de hipertensão mais
elevadas para homens até os 50 anos e para mulheres a
partir da sexta década. Hipertensão é mais prevalente
em mulheres afro-descendentes com excesso de risco
para a hipertensão de até 130% maior em relação às
mulheres brancas .

3)Fatores socioeconômicos: Nível socioeconômico
mais baixo está associado à maior prevalência de
hipertensão arterial e de fatores de risco para elevação
da pressão arterial, além de maior risco de lesão em
órgãos-alvo e eventos cardiovasculares .

4)Sal: O excesso de consumo de sódio contribui
para ocorrência de hipertensão arterial. A relação
entre aumento de pressão arterial e avanço da idade é
maior em populações com alta ingestão de sal .

5)Obesidade: É um fator predisponente para a
hipertensão, podendo ser responsável por 20 a 30% dos
casos de hipertensão arterial; 75% dos homens e 65%

(10)

(12)

(11)

(11)

INFLUÊNCIAS
GENÉTICAS

DEFEITOS NA
HEMOSTASIA

RENAL DO SÓDIO

VASOCONSTRIÇÃO
FUNCIONAL

DEFEITOS NO
MÚSCULO LISO

VASCULAR

� REATIVIDADE
VASCULAR

� ESPESSURA DA
PAREDE VASCULAR

EXCREÇÃO INADEQUADA
DE SÓDIO� RETENÇÃO DE

SAL E ÁGUA

� VOLUME PLASMÁTICO
E DO LEC (� HORMÔNIO

NATRIURÉTICO)

� DÉBITO CARDÍACO
(AUTO-REGULAÇÃO)

FATORES
AMBIENTAIS

HIPERTENSÃO

+

� RESISTÊNCIA
PERIFÉRICA TOTAL

das mulheres apresentam hipertensão diretamente
atribuível a sobrepeso e obesidade. Apesar do ganho de
peso estar fortemente associado com o aumento da
pressão arterial, nem todos os indivíduos obesos tornam-
se hipertensos. Estudos sugerem que a obesidade central
está mais fortemente associada com níveis de pressão
arterialdoqueaadiposidade total .

6)Álcool: O consumo elevado de bebidas alcoólicas
como cerveja, vinho e destilados aumenta a pressão
arterial. Estudo observacional indica que o consumo de
bebida alcoólica fora de refeições aumenta o risco de
hipertensão, independentemente da quantidade de
álcool ingerida .

7)Sedentarismo: Aumenta a incidência de
hipertensão arterial. Indivíduos sedentários
apresentam risco aproximado 30% maior de
desenvolver hipertensão que os ativos. O exercício
aeróbio apresenta efeito hipotensor maior em
indivíduos hipertensos que normotensos .

Ocorre hipertensão arterial basicamente quando
surgem alterações que modificam a relação entre o
volume sangüíneo e a resistência periférica total. Esse
fenômeno pode ser observado abaixo (Figura 1) .

(11)

(11,12)

(13)

(14)

Fisiopatogenia da HipertensãoArterial

Figura 1: Fisiopatogenia da Hipertensão Arterial Sistêmica .
(14)
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Na atualidade acredita-se que a hipertensão
arterial resulta de uma interação entre fatores
genéticos e ambientais que afetam o débito cardíaco
e/ou a resistência periférica .

É mais provável que a hipertensão seja um distúrbio
poligênico e heterogêneo, em que a pressão arterial é
influenciada pelo efeito combinado de mutações ou
polimorfismos em vários loci-gênicos, por exemplo, a
predisposição à hipertensão tem sido associada a uma
heterogeneidade dos genes que codificam componentes
do sistema de renina-angiotensina .

O papel do meio ambiente é ilustrado pela menor
incidência de hipertensão em chineses que vivem na
China, em comparação com os descendentes chineses
que moram nos Estados Unidos. O estresse, a
obesidade, o tabagismo, a inatividade física e o
consumo excessivo de sal foram todos implicados como
fatores exógenos na hipertensão .

Em qualquer situação de crise hipertensiva, em
poucos minutos, devem ser tomados alguns princípios

(14)

(14)

(14)

Tratamento das Crises Hipertensivas

básicos para a terapêutica inicial como, por exemplo,
admitir o paciente numa unidade de terapia intensiva,
ter bom acesso venoso, estabelecer monitorização
permanente da pressão arterial e baixar os níveis
tensionais o mais rápido possível com drogas
parenterais .

Porém, a redução da pressão arterial deve ser
sempre feita em etapas, ou seja, inicialmente
recomenda-se tirar o paciente de um patamar
pressórico que lhe ofereça riscos e, conseqüentemente,
aliviar os sintomas, permitindo observação e avaliação
para reduções posteriores. Importante para a
compreensão e a segurança do tratamento nas crises e
emergências hipertensivas é o conceito de auto-
regulação, a qual protege os órgãos da isquemia
quando a pressão arterial cai abruptamente (Figura 2).
Enquanto indivíduos com circulação normal podem
tolerar rápidas quedas da pressão arterial para níveis
hipotensores, pacientes com hipertensão arterial
crônica, com doença cerebrovascular e pacientes
idosos tendem a piorar os mecanismos normais de
auto-regulação .

(15)

(15)

Figura 2: Abordagem terapêutica global das emergências hipertensivas .
(3)

Existem alguns casos específicos para se utilizar
drogas de escolha no tratamento de emergências
hipertensivas , entre elas:

Para encefalopatia hipertensiva: a droga de
escolha indicada é o Nitroprussiato de Sódio e a
pressão arterial deve ser reduzida rapidamente, mas
não ultrapassando, de início, níveis diastólicos de 100
a 120 mmHg em hipertensos crônicos para se evitar o
hipofluxo. O efeito vasodilatador cerebral do
Nitroprussiato é contrabalanceado pela redução da

(3, 4)

pressão arterial sistêmica.
São contraindicados inibidores adrenérgicos de

ação central.
Acidente vascular encefálico (AVE): No AVE

isquêmico é recomendada uma observação cuidadosa
de pelo menos duas horas, tanto dos níveis de pressão
arterial como do estado clínico do paciente antes de
iniciar a terapia anti-hipertensiva. Sugere-se iniciar o
tratamento quando ocorrem níveis de pressão arterial
sistólica (PAS) > 220 mmHg ou pressão arterial
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diastólica (PAD) > 120mmHg. Porém, aconselha-se
iniciar com níveis inferiores, apenas se co-morbidades
cardiovasculares se fizerem presentes, como ICC,
insuficiência coronariana, dissecção aórtica, risco de
transformação hemorrágica ou se forem usados
trombolíticos (PAS > 185 mmHg ou PAD > 110 mmHg).

As drogas de melhor perfil para a circulação
cerebral são os inibidores da Enzima Conversora da
Angiotensina (ECA) e o labetalol, pois atuam
corrigindo o desvio da curva de auto-regulação do
fluxo sangüíneo cerebral, reduzindo assim o risco de
isquemia com a redução da pressão arterial .

O Nitroprussiato é considerado uma droga de
segunda escolha, já que pode interferir na circulação
cerebral, aumentando a pressão intracraniana .

No AVE hemorrágico, o risco de novo sangramento
com níveis tensionais elevados deve ser avaliado
contra o risco de isquemia se forem reduzidos
abruptamente, o que poderia levar a hipofluxo
cerebral. Na hemorragia intracerebral deve-se apenas
intervir se pressão arterial sistólica > 180-230 mmHg
ou pressão arterial diastólica > 110-120 mmHg. Na
hemorragia subaracnóidea, o fenômeno crítico é o
severo vasoespasmo que acompanha o sangramento,
levando à isquemia cerebral. Nesta situação, além das
drogas anti-hipertensivas citadas pode-se adicionar a
nimodipina, com tropismo pela circulação cerebral e
com pouca repercussão na sistêmica, atuando na
diminuição do vasoespasmo .

Em ambas situações, tanto no AVE isquêmico,
quanto no AVE hemorrágico são contraindicadas
drogas como o diazóxido e a nifedipina .

Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) e Edema
Agudo de Pulmão (EAP): A estratégia do tratamento é
reduzir rapidamente a sobrecarga e melhorar as
condições do trabalho cardíaco. A droga de primeira
escolha é o nitroprussiato de sódio que atua reduzindo
a pré e pós-carga. A droga de segunda escolha é a
nitroglicerina, pois esta deve priorizar pacientes com
disfunção isquêmica do miocárdio ou com isquemia
associada à outra causa. De acordo com o grau de
congestão pulmonar, associam-se diuréticos de alça,
bem como uso de inibidores de ECA .

Para estes dois casos acima considerados são
contraindicados o uso de betabloqueadores e o
verapamil .

Angina e Infarto Agudo do Miocárdio (IAM): O
coração isquêmico é gravemente prejudicado pelo
aumento da resistência vascular periférica (RVP). A
estratégia do tratamento é diminuir a sobrecarga
cardíaca e melhorar a perfusão coronariana. A PA não
deverá ser reduzida drasticamente para não prejudicar
o fluxo coronariano e a meta imediata é conseguir
chegar a uma pressão arterial diastólica de 100
mmHg .

A droga de escolha adequada é a nitroglicerina

(3,4)

(3,4)

(3,4,15)

(4)

(4)

(3,4,15)

(3,4,15)

endovenosa ou sublingual e ela atua em território
veno-arteriolar, mais predominantemente venoso. Esta
droga reduz suavemente a pressão arterial, ao
contrário do nitroprussiato. Por isso, a segunda droga
de escolha é esta última e, mesmo não tendo efeito
direto sobre o fluxo coronariano, pelo seu efeito
vasodilatador, diminui sobrecarga e trabalho cardí-
aco . Neste caso, devem ser evitados o diazóxido e a
hidralazina . Além disso, pode-se citar a:

Dissecção de Aorta: A estratégia de tratamento
consiste em reduzir a PA e a contratilidade cardíaca. A
opção terapêutica mais adequada é o nitroprussiato de
sódio e simultaneamente adiciona um betabloqueador
(metropolol ou propranolol injetável). A meta tensional
é reduzir a pressão arterial sistólica o máximo que for
tolerado (120 a 100 mmHg). Neste caso, também são
contra-indicados o diazóxido e a hidralazina, bem
como a nifedipina .

Eclâmpsia e Pré-Eclâmpsia: usualmente drogas
anti-hipertensivas deverão ser iniciadas se a PAD >
100 mmHg. Em níveis mais baixos a redução da PA
poderá determinar hipofluxo placentário. A
hidralazina é a droga de escolha, com ação em torno de
20 minutos. Caso haja hipotensão deve-se usar soro
fisiológico a 0,9 % e não é recomendado o uso de
diuréticos nesta condição. Se houver convulsão,
administrar sulfato de magnésio com a finalidade de
aumentar o limiar de excitabilidade do SNC. A droga
de administração oral é a metildopa e, se necessário,
associar antagonista dos receptores de angiotensina
II .

Alguns profissionais ainda utilizam-se do
nitroprussiato de sódio, contudo, vale ressaltar que
devemos tomar cuidado, pois este atravessa a barreira
placentária, podendo ser tóxico para o feto. Além
disso, também são contraindicados os bloqueadores de
canais de cálcio, porque podem reduzir o fluxo
sangüíneo placentário, e o diazóxido, podendo inibir
as contrações uterinas .

Semelhantemente às emergências, nas urgências
hipertensivas também existem casos específicos que
merecem o uso de certas drogas de escolha (Figura
3) :

Hipertensão Peri-operatória: as drogas de escolha
mais utilizadas são nitroprussiato, nitroglicerina, uso
de betabloqueadores, bloqueadores dos canais de
cálcio e inibidores de ECA .

Hipertensão Maligna ou Acelerada: as drogas de
escolha são inibidores de ECA, bloqueadores dos
canais de cálcio, betabloqueadores, clonidina e
nitroprussiato de sódio .

Crise Adrenérgica: as drogas mais adequadas para
a terapêutica anti-hipertensiva são alfabloqueadores,
ou nitroprussiato juntamente com betabloqueadores
ou com verapamil .

(3,4)

(4)

(3,4)

(3)

(15)

(15)

(15)

(3,4,15)

(3,4)
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Figura 3: Abordagem terapêutica global das urgências hipertensivas .
(3)

Pacientes com PA 180 x 110 mmHg, sem sintomas de descompensação em órgãos-
alvo, deverão ter história clínica e exame físico com fundoscopia (opcional) no P.S.

≥

Iniciar droga via oral: furosemida 40 mg (primeira droga)
+

clonidina 0,1 mg ou captopril 50 mg via oral ou atenolol 50mg via oral (segunda droga)

Obs: Os bloqueadores de canal de cálcio já foram muito utilizados no passado e
atualmente devem ser evitados, devido à possibilidade de hipotensão postural grave e

seqüelas isquêmicas

Aferir a P.A. em 1 hora

P.A.
satisfatória

P.A. não-
-satisfatória

Alta hospitalar com
diurético +

betabloqueador ou
antagonista de canais

de cálcio ou alfa-
agonista central

Repetir dose da segunda droga
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Prognóstico

CONCLUSÃO

A crise hipertensiva apresenta sinais e sintomas
agudos de intensidade severa e grave com
possibilidades de deterioração rápida dos órgãos-
alvo . Nas urgências hipertensivas, os aumentos da
pressão arterial não estão associados a quadros
clínicos agudos, como obnubilação, vômitos, dispnéia,
etc., e, portanto, não apresentam risco imediato de vida
ou de dano agudo a órgãos, porém o controle da
pressão arterial deve ser feito em até 24 horas, sem
necessidade de internação em terapia intensiva. O
paciente corre o risco de evoluir para uma emergência
hipertensiva se não tratado ou não acompanhado .
Na Emergência hipertensiva ocorre um risco iminente
de vida ou lesão rápida e irreversível de órgãos-alvo.
Requer redução imediata da PA (em 1 a 2 horas) e
internação em leito de terapia intensiva .Depois de
obtida a redução dos níveis de pressão, deve-se iniciar a
terapia anti-hipertensiva de manutenção .

Deve ser feito, brevemente, o diagnóstico diferencial
entre crise hipertensiva e pseudo-crise hipertensiva
para o paciente que chega ao Pronto-Socorro com
elevação da pressão arterial. A seguir, feito o
diagnóstico de crise hipertensiva, é conveniente
diferenciar se a crise é uma urgência ou emergência
hipertensiva. Tais procedimentos devem ser feitos com
rapidez, pois, se estivermos diante de uma emergência
hipertensiva, a internação e a terapêutica são
imediatas no intuito de minimizar as lesões em órgãos-
alvo. Assim, conclui-se que normatizar o atendimento e
tratamento de pacientes com elevações de níveis
tensionais de pressão é fundamental, tudo isto, baseado
e complementado pelo protocolo de atendimento da

(15)

(3,4)

(3,4)

(4)

Faculdade de Medicina de Jundiaí, bem como em
consensos e diretrizes atualmente discutidos.
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Sumariamente, estão demonstradas na tabela 1,
doses, vias de administração e tempo de ação de

algumas drogas utilizadas no tratamento das Crises
Hipertensivas :(15)

Tabela 1: Doses, vias de administração e tempo de ação de algumas drogas utilizadas no tratamento das
Crises Hipertensivas .(15)
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cada 10 min 0,5-2 mg


