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A elevação persistente dos níveis pressóricos pode-se configurar como uma doença crônica 

denominada de hipertensão arterial sistêmica (HAS), que é desencadeada por causa 

multifatorial, que vão desde alterações funcionais dos órgãos até alterações de processos 

estruturais e metabólicos do organismo. É uma doença que inicialmente apresenta 

características assintomáticas, e cronicamente ocorrem inúmeras sintomatologias, pois 

compromete todo o sistema vascular reduzindo o fluxo sanguíneo aos órgãos, ocasionando 

prejuízos devido à vasoconstricção e pressão elevada, e de acordo com a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), apesar da HAS ser uma doença crônica não transmissível é 

responsável por 58,5% das mortes ocorridas no mundo. O tratamento para a HAS pode ser 

caracterizado como não medicamentoso e/ou medicamentoso. Mediante o uso da polifarmácia 

no tratamento da hipertensão arterial, bem como a associação de outros fármacos para o 

tratamento de outras morbidades, observa-se a seguinte problemática: Quais as possíveis 

conseqüência do sinergismo da interação destes fármacos? Diante desta temática, o presente 

estudo tem como objetivo geral apresentar um panorama geral sobre as ocorrências das 

interações medicamentosas ocasionadas pela Polifarmacologia dos anti-hipertensivos 

associados a outros principais medicamentos utilizados pelo idoso. Os objetivos específicos 

são ressaltar o tratamento utilizando com as principais classes de anti-hipertensivos orais para 

a hipertensão, demonstrar as possíveis conseqüências das interações ocasionadas pela 

polifarmácia, ressaltar a importância do farmacêutico nas intervenções estratégicas para 

prevenção das mais variadas ocorrências. O trabalho utilizou como parâmetros metodológicos 

os seguintes critérios fundamentados numa revisão sistemática, tendo síntese da pesquisa, foi 

realizada uma busca através das seguintes bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) 

pelo Centro Latino-Americano e do Caribe de informação em Ciências da Saúde (Sistema 

BIREME). Essa busca partiu da inserção das palavras chaves (descritores): Hipertensão; Anti-

hipertensivos orais; Interações medicamentosas; Idoso, polifarmácia. Contendo uma margem 

temporal de 7 anos abrangendo os períodos entre 2012 a 2019, com publicações em inglês e 

português. Os artigos/ trabalhos que não estejam descritos nestes parâmetros foram 

desclassificados para uso no trabalho. Este trabalho tem como resultados esperados 

demonstrar as conseqüências do sinergismos do medicamentos concomitantemente utilizados, 

podendo assim aportar as possíveis conseqüência quanto a implicação do seu uso. 

 

 


