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Introdução  
A crise hipertensiva pode surgir em qualquer idade e 

representa o desencadeamento da hipertensão 

arterial sistêmica por causas variadas (FORTES et 

al., 2010). Pode ser dividida em urgência hipertensiva 

e emergência hipertensiva, abrangendo várias 

condições nas quais a pressão arterial (PA) sistêmica 

se eleva de forma rapidamente agressiva, 

ameaçando órgãos vitais como rins, coração, cérebro 

e outros órgãos (FEITOSA FILHO et al., 2008).  

Há uma confusão em se identificar corretamente 

esses casos e também em tratá-los, gerando os 

principais questionamentos norteadores desta 

pesquisa: como deve ser a abordagem correta dos 

pacientes que chegam à porta da unidade básica de 

saúde em sofrimento pressórico? O que se deve 

fazer para que seja atendido com eficácia e 

eficiência? Quais os passos devem ser seguidos 

para que esse paciente seja corretamente 

identificado, tratado, medicado, transferido de 

unidade ou apenas observado? A unidade básica tem 

condições reais para cuidar desses pacientes? 

  
 

Descrever os critérios a serem seguidos para o 

diagnóstico e tratamento das crises hipertensivas no 

âmbito da atenção básica. 
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Metodologia  
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Revisão da literatura 

Considerações finais 
Estudos futuros são necessários para melhor definição 

de Urgência e Emergência Hipertensiva, para um 

melhor guia ao diagnóstico e tratamento clínico de tais 

condições e também para melhor determinação das 

condutas realizadas após o evento, para que esses 

pacientes não fiquem a mercê de uma nova crise. 

De acordo com  Martin, Loureiro, Cipullo (2004),deve-

se seguir os dez passos sequenciais de abordagem do 

paciente com crise hipertensiva, com vistas ao 

diagnóstico e estabelecimento da melhor estratégia de 

tratamento: 1) Buscar um fator desencadeante; 2) 

Sintomas ou situações que simulam crise hipertensiva 

(enxaqueca, labirintite, traumas físicos, dores, estresse 

emocional, profissional ou familiar);3) Verificar 

antecedente de HA, tempo de evolução, uso de anti-

hipertensivos (doses e aderência ao tratamento); 4) 

Episódios anteriores semelhantes ao atual; 5) Uso de 

medicamentos que interfiram com a PA; 6) Uso ou 

abuso de álcool e/ou de tóxicos; 7) Suspensão abrupta 

de inibidores adrenérgicos (como clonidina e 

betabloqueadores); 8) Associação de outras doenças 

e/ou fatores de risco ; 9)  Investigação clínica de 

acordo com o sistema;10) Investigações 

complementares (os exames complementares serão 

realizados conforme a necessidade e direcionados 

para sistemas específicos após a investigação clínica 

inicial a fim de caracterizar lesões em órgãos-alvo. 

 

Após essa abordagem e feito o diagnóstico é chegada 

a hora de abordar o tratamento. O controle da PA na 

urgência hipertensiva deve ser feito em maior tempo 

(24 a 48 h) e a terapêutica pode ser instituída após um 

período de cerca de 2 horas de observação clínica, em 

ambiente calmo e de pouca luminosidade.  

  

 

Trata-se de pesquisa de revisão bibliográfica 

narrativa. Os artigos foram coletados na base de 

dados LILACS e SciELO. 

Os descritores usados foram: “hipertensão”, 

acrescido dos qualificadores “crises” e “atenção 

básica à saúde”, e “emergências” com o qualificador 

“hipertensão”.  


