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GLOSSARI

Glossari
-

ARA-II – Antagonistes dels Receptors d’Angiotensina II

-

ARM – Antagonistes del Receptor Mineralocorticoide

-

BCC – Blocadors dels Canals de Calci

-

ESH – European Society of Hypertension

-

FEVE - Fracció d’ejecció del ventricle esquerre

-

FRCV - Factors de Risc Cardiovascular

-

ICFEr - Insuficiència Cardíaca amb fracció d’ejecció reduïda

-

IECA – Inhibidors Enzim Convertidor Angiotensina

-

IFG – Índex Filtració Glomerular

-

IM – Infart Miocardi

-

MCV – Malaltia Cardiovascular

-

MRC – Malaltia Renal Crònica

-

PA – Pressió Arterial

-

PAD – Pressió Arterial Diastòlica

-

PAS – Pressió Arterial Sistòlica

-

UBA – Unitat de Beguda Estàndard
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MAGNITUD DEL PROBLEMA

1. Magnitud del problema
Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort al món, especialment als països de renda
mitjana i alta1,2. Globalment, causen uns 17 milions de morts cada any3; per exemple, a Catalunya,
l’any 2015 van ser responsables del 27,9 % de les defuncions4.
Aquesta mortalitat és potencialment evitable, ja que les malalties de l’aparell circulatori comparteixen diferents factors de risc, alguns dels quals són modificables, com ara la hipertensió arterial,
la hipercolesterolèmia, la diabetis, l’obesitat o l’estrès. La hipertensió arterial és la principal causa
d’infarts de miocardi i de malaltia vascular cerebral. Se li atribueixen la meitat de les morts per aquesta causa, la qual cosa suposa prop de 10 milions de morts anualment arreu del món3.
L’increment de la prevalença de la hipertensió arterial s’atribueix al creixement poblacional i al seu
envelliment progressiu associat a l’augment de la prevalença de diferents factors de risc vinculats.
També es pot relacionar amb altres factors de risc vinculats als estils de vida actuals com ara, una
dieta no saludable, el consum d’alcohol, l’excés de pes, la inactivitat física i l’exposició a un estrès
persistent. Els efectes adversos de la hipertensió es veuen agreujats per la coexistència en molts
individus d’altres factors que incrementen substancialment la possibilitat de patir un esdeveniment
cardiovascular, com ara el consum de tabac, la diabetis o la hipercolesterolèmia.
Les morts prematures, la discapacitat, la pèrdua de productivitat i els costos sanitaris deguts a la hipertensió repercuteixen negativament en les famílies, les comunitats i els països. Si aquesta tendència no es reverteix, la mortalitat conseqüència de la malaltia cardiovascular continuarà augmentant.
De fet, les projeccions de la Organització Mundial de la Salut (OMS) situen la mortalitat per aquesta
causa com a responsable del 24% de mortalitat l’any 2030.
Segons dades de l’Enquesta de salut de Catalunya5,l’any 2016 el 24,2 % de la població de 15 anys
i més tenia hipertensió (24,1 % els homes i 24,2 % les dones). Això converteix la hipertensió en
el problema de salut crònic més freqüent entre la població de 75 anys i més (67,9 %: 65,2 % dels
homes i 69,6 % de les dones). D’altra banda, les dades de l’enquesta indiquen que el 54,9 % de la
població de 15 anys i més es revisa periòdicament la pressió arterial (54,5 % els homes i 55,4 % les
dones).
La majoria d’estudis, a nivell europeu, xifren el mal control de la tensió arterial entre el 25 i el 65%
dels pacients que reben medicació antihipertensiva6-8.
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El Pla Director de Malalties de l’Aparell Cirulatori (PDMAC)9 té el propòsit de contribuir a l’assoliment
dels objectius de salut i de reducció de desigualtats que formula el Pla de salut de Catalunya en
l’horitzó 2020 i que estan relacionats amb les malalties de l’aparell circulatori. En aquest sentit, fa
seus els objectius següents:
Reduir en un 20 % la taxa de mortalitat per malalties de l’aparell circulatori (2011-2020)
Reduir en un 15 % la taxa de mortalitat per malalties isquèmiques del cor (2011-2020)
Reduir en un 10 % addicional la taxa de mortalitat per malalties isquèmiques del cor (2016-2020)
Reduir en un 15 % la taxa de mortalitat per ictus (2011-2020)
Incrementar en un 7 % la prevalença de pacients hipertensos atesos a l’atenció primària de salut
amb un bon control de la tensió arterial (2016-2020)
El Departament de Salut9 preconitza que els professionals sanitaris han de conscienciar les persones
que formen part del grup de risc de la importància de prendre’s la tensió arterial regularment com a
mesura preventiva. Formen part d’aquest grup les persones de més de seixanta anys de les quals es
desconeguin les xifres de tensió arterial o bé que no s’hagin pres la tensió arterial en els darrers dos
anys. A més, també s’hi inclouen totes les persones amb altres factors de risc cardiovascular i familiars d’hipertensos coneguts. Es recomana determinar la pressió arterial amb un periodicitat mínima
de dos anys a la població sana i assimptomàtica de més de 40 anys.
La determinació de la tensió arterial la pot dur a terme qualsevol professional sanitari. És aconsellable realitzar-la a qualsevol persona que contacti amb el sistema sanitari per primera vegada i aprofitar tots els dispositius de proximitat per realitzar aquesta activitat, ja que en millora clarament la
cobertura. Cal registrar-la sistemàticament i consignar-la a la història clínica.
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2. Justificació de la intervenció
La detecció precoç de la hipertensió i el seu tractament adequat, així com les actuacions sobre els
factors de risc concomitants, especialment les polítiques de salut pública que intervenen sobre els
principals factors de risc, han contribuït eficaçment a un descens gradual de la mortalitat deguda a la
malaltia cardíaca en les tres darreres dècades. Especialment en els països de renda elevada.
Com en tota malaltia crònica, impulsar mesures de promoció de la salut des del sistema sanitari facilita el diagnòstic precoç, l’adherència a la medicació i la introducció de canvis en els estils de vida.
D’aquesta manera se’n pot millorar el control i minimitzar-ne llur complicacions.
Tots els adults haurien de mirar-se regularment la pressió arterial i conèixer els seus valors. És important perquè s’ha demostrat que si la hipertensió es detecta precoçment i es tracta adequadament,
és possible reduir substancialment la probabilitat de patir un infart de miocardi, un accident vascular
cerebral o una malaltia renal10.
Per a moltes persones, les modificacions dels estils de vida no acostumen a ser suficients per assolir
un bon control de la hipertensió i, per tant, l’adherència al tractament farmacològic prescrit és fonamental. Existeix prou evidència sobre l’efectivitat del tractament de la HTA en la reducció de la morbimortalitat cardiovascular10.Malgrat que es disposa d’un ampli ventall de fàrmacs antihipertensius
caldrà utilitzar el més idoni per assolir els objectius terapèutics específics de cada pacient.
Actualment, tots els documents de consens existents a nivell internacional preconitzen un abordatge
integrat a nivell de l’atenció primària per al control de la hipertensió arterial. Això suposa el disseny
d’activitats de gestió compartida que coordinin els diferents nivells assistencials i en les quals participin els diferents professionals sanitaris en el marc del contínuum assistencial del pacient hipertens3.

Paper dels farmacèutics comunitaris en la prevenció i control de la hipertensió
arterial
La implicació dels farmacèutics comunitaris en les estratègies de prevenció i control de la hipertensió arterial no és nova. El Llibre blanc per a la integració de les activitats preventives a l’oficina de
farmàcia11, publicat l’any 1997, ja destacava la necessitat que el farmacèutic participés activament en
el cribratge oportunista de la hipertensió i en el seguiment farmacoterapèutic dels pacients diagnosticats. Fins i tot, el llibre estenia les actuacions dels farmacèutics a l’avaluació del risc cardiovascular
total i a la realització d’activitats preventives sobre el mateix. Des de llavors no han mancat iniciatives
per intentar establir de manera fefaent quin havia de ser el paper que els farmacèutics comunitaris
havien de desenvolupar en la prevenció i el control de la hipertensió arterial.
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El 2010, el document editat pel National Health Service Lothian12 o l’editat per la Pharmacy Guild of
Australia13 desenvolupaven la descripció d’activitats relacionades amb la gestió compartida de les
malalties cròniques. Subratllen els aspectes de cribratge oportunista de la hipertensió, la pràctica
de l’aconsellament estructurat sobre factors de risc associats als estils de vida, i l’ús d’estratègies i
dispositius per millorar l’adherència al tractament antihipertensiu.
En el nostre entorn, destaquem la iniciativa, impulsada l’any 2011, de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC) amb la Sociedad Española de Hipertensión Arterial i el Grupo
de Investigación en Atención Farmacéutica, de la Universidad de Granada. Amb el títol Guía de actuación para el Farmacéutico comunitario en pacientes con hipertensión arterial y riesgo cardiovascular14 constituïa una voluntat d’estandarditzar la tasca del farmacèutic enfront la hipertensió arterial.
En general, totes aquestes propostes emfatitzen el paper dels farmacèutics comunitaris com un agent
de proximitat i aprofiten les fortaleses que el caracteritzen per tal d’impactar de forma positiva i significativa en l’efectivitat i seguretat dels tractaments, millorar el control de la malaltia i incrementar la qualitat de vida dels pacients hipertensos. Aquests es beneficiaran del fet que les farmàcies comunitàries
proporcionin serveis estandarditzats que assegurin la qualitat de les activitats d’atenció farmacèutica.
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3. Objectius de la guia
L’objectiu general d’aquesta guia és proporcionar als farmacèutics comunitaris que atenen persones hipertenses, o aquelles en risc de ser-ho, un document que faciliti la presa de decisions en
l’activitat professional. L’objectiu específic és millorar la pràctica farmacèutica i reduir la variabilitat
en l’abordatge de consultes referents a la tensió arterial. Aquesta guia, consensuada amb altres
agents sanitaris, societats científiques i el Departament de Salut, s’adreça als farmacèutics que treballen en el si de la xarxa de farmàcies comunitàries de Catalunya.

4. Descripció de l’activitat
El Pla de Salut 2016-20208,15 es plantejava un repte clau, que era el de generar canvis en la forma
d’atendre la població per tal de millorar l’accés i la resolució dels serveis de salut, per tal de proporcionar una atenció excel·lent i de qualitat. Les transformacions que esdevinguin han de vetllar pels
principis rectors del nostre sistema de salut, especialment per l’equitat d’accés i la millora dels resultats de salut, posant la persona en el centre del procés assistencial.
Com hem vist, la farmàcia comunitària ha iniciat un procés de transformació que va estar reconegut ja en l’anterior Pla de Salut16, en què es conceptualitzava i es definia la cartera de serveis de la
farmàcia comunitària i com s’integra dins la xarxa de salut comunitària per a la gestió compartida
de processos. S’atorga als farmacèutics un paper en el desenvolupament de tres tipus d’activitats17:
1. La modificació d’estils de vida associats a un major risc de patir un esdeveniment cardiovascular
entre la població sana.
2. El cribratge oportunista d’hipertensió arterial en població asimptomàtica.
3. L’atenció i seguiment farmacoterapèutic de pacients amb HTA diagnosticada que reben tractament.
Hem de recordar la importància del registre precís, exhaustiu i vàlid de les mesures i les intervencions realitzades pels farmacèutics. En aquest sentit, cal emfatitzar la necessitat de comptar amb
un consentiment informat dels pacients sempre que la intervenció ocasioni un registre de dades de
caràcter personal subjectes al Reglament general de protecció de dades (RGPD). L’annex 1 mostra el
model de consentiment informat, així com també el model de revocació del consentiment, oposició
al tractament i supressió de dades.
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5. Valors de Pressió Arterial. Diagnòstic
i classificació de la HTA
Una persona major de 18 anys és hipertensa quan té repetidament la pressió arterial sistòlica (PAS)
igual o superior a 140 mmHg, o bé la pressió arterial diastòlica (PAD) igual o superior a 90 mmHg.
El diagnòstic de persones diabètiques o amb malaltia renal crònica es fa amb els mateixos criteris10.
Per ser diagnosticat d’hipertensió arterial no n’hi ha prou amb una única mesura de la pressió arterial. La
tensió varia segons les circumstàncies (esforços, postures, estrès…) i per això cal mesurar-la en diverses
visites. Per al diagnòstic d’hipertensió arterial la pressió arterial ha de ser elevada de manera persistent.
En l’àmbit de l’atenció primària de salut, es considera que l’elevació de la pressió arterial és persistent
si la mitjana de dues determinacions, fetes a cada visita, d’un total de 3 visites, està elevada sempre10.
La Taula 1 mostra la classificació de la pressió arterial i la hipertensió en pacients no tractats, juntament amb els intervals recomanats per a una nova determinació. Entre totes les persones amb FRCV
(factors de risc cardiovascular) o MCV (malaltia cardiovascular) o antecedents familiars, caldria com
a mínim una determinació un cop l’any14. La HTA sistòlica aïllada es defineix per valors de PAS igual
o superiors a 140 mmHg amb PAD menor de 90 mmHg.
Taula 1. Classificació de la pressió arterial i hipertensió en pacients no tractats.
Categoria

PAS (mmHg)

PAD (mmHg)

Intervenció farmacèutica

Òptima

<120

i

<80

Cribratge periòdic d’HTA com a mínim:
- Cada 5 anys entre 14-40 anys.
- Cada 2 anys en majors de 40 anys.

Normal

120-129

i/o

80-84

Cribratge periòdic d’HTA com a mínim:
- Cada 3 anys entre 14-40 anys.
- Cada 2 anys en majors de 40 anys.

Normal-alta

130-139

i/o

85-89

Cribratge periòdic d’HTA cada any com
a mínim.

Grau I

140-159

i/o

90-99

Seguiment periòdic de la HTA durant 2
mesos: derivar de forma programada
per confirmació diagnòstica, si no es
normalitza la TA.

Grau II

160-179

i/o

100-109

Seguiment periòdic de la HTA durant
1 mes: derivar de forma programada
per confirmació diagnòstica si no es
normalitza la TA.

Grau III
Urgència hipertensiva

180-209
asimptomàtic

i/o

110-119
asimptomàtic

Derivar urgentment a l’EAP en el mateix dia.

Grau III
Emergència hipertensiva

≥210 o 180-209
simptomàtic

i/o

≥120 o 110-119
simptomàtic

Derivar urgentment a urgències hospitalàries de manera immediata.

Font: European Society of Hypertension-European Society of Cardiology; Guía Pacientes con Hipertensión y Riesgo Cardiovascular SEH-LELHA i SEFAC 2011; Guia SCHTA, Tractament crisi hipertensives.
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A més a més, cal tenir en compte les definicions següents:
–
–

–
–

Hipertensió sistòlica aïllada: és aquella que té un registre de pressió sistòlica elevada (>140
mmHg) i un registre de pressió diastòlica normal (<90 mmHg).
Hipertensió clínica aïllada (HTA de bata blanca): és aquella registrada únicament a la sala de
consulta, amb xifres de pressió arterial normals. Si es comprova per automedició (AMPA) o monitoratge ambulatori (MAPA) es consideren xifres elevades mitjanes iguals o superiors a 135/85
mmHg diürn. O iguals o superiors a 130/80 mmHg per a MAPA de 24 hores.
Hipertensió ambulatòria aïllada (HTA emmascarada. Normotensió clínica aïllada): s’obtenen valors normals a la consulta, però es detecten xifres elevades en fer MAPA o AMPA.
Hipertensió arterial resistent: és aquella que es dona en pacients amb un compliment adequat
que reben triple teràpia farmacològica a dosis plenes, de classes farmacològiques diferents (combinacions de fàrmacs d’efecte additiu o sinèrgic), com a mínim des de fa tres mesos, i que algun
dels fàrmacs és un diürètic i en els quals no s’observa bona resposta clínica.

La taula 2 mostra la classificació dels pacients segons el control de la pressió arterial dins i fora de
la farmàcia comunitària.
CONTROL DE LA PA FORA DE LA FARMÀCIA
(AMPA O MAPA)**

CONTROL DE LA PA A LA
FARMÀCIA*

SÍ

NO

SÍ

Normotensió

Hipertensió
ambulatoria aïllada

NO

Hipertensió clínica aïllada

Hipertensió arterial

Font: SEH-LELHA i SEFAC. (2011) Pacientes con Hipertensión y Riesgo Cardiovascular. Guía de Actuación para el
Farmacéutico Comunitario. 1a edició. Barcelona.
*S’assumeix que la PA a la farmàcia és normal quan la mitjana d’almenys 3 visites en les quals es mesuren lectures repetides és de PA<140/90 mmHg.
** Es considera que la PA fora de la farmàcia (AMPA i MAPA diürna) és normal quan la mitjana de les últimes
lectures realitzades és <135/85 mmHg.

La majoria de persones amb una hipertensió moderada es troben bé i no tenen símptomes. Tot i això,
en alguns casos els símptomes següents podrien ser indicatius de tensió alta: mal de cap fort, brunzit
o sorolls a les orelles, hemorràgia nasal, fatiga, confusió, dolor al tòrax i/o canvis en la visió9. Les
persones hipertenses s’han de mesurar la pressió arterial almenys cada tres o sis mesos en funció
del grau de control de les xifres de TA14.

CONSELL DE COL·LEGIS FARMACÈUTICS DE CATALUNYA

13

Guia per l’abordatge de la Hipertensió arterial a la farmàcia comunitària
CONDICIONS PER A LA CORRECTA DETERMINACIÓ DE LA PRESSIÓ ARTERIAL

6. Condicions per a la correcta
determinació de la pressió arterial
Per obtenir mesures vàlides és imprescindible emprar un instrumental i una tècnica de mesura adequades. Cal, així mateix, que els aparells i monitors estiguin correctament validats i perfectament
calibrats.
Cal tenir en compte, que segons la Ordre PRE/222/2009, del 6 de febrer, per la que es modifica l’annex
I del Reial Decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel que s’imposen limitacions a la comercialització i
a l’ús de certes substàncies i preparats perillosos s’especifiquen restriccions a la comercialització de
determinats equips de mesura i control que contenen mercuri. Tot i que s’exceptuen els dispositius
de mesura d’ús professional que no estan destinats a la mesura de la temperatura corporal, com per
exemple els esfigmomanòmetres de mercuri, sí que es recomana l’ús del manòmetre electrònic pel
seu fàcil maneig, fiabilitat i assequibilitat.
També es poden utilitzar esfigmomanòmetres aneroides, però interpretar-los requereix un perfecte
entrenament per assegurar la precisió de la mesura. A més, el seu calibratge és més díficil i requereix
fer-se periòdicament cada 6 mesos.
A continuació s’exposen les principals recomanacions per la mesura precisa, vàlida i fiable de la
pressió arterial. Les condicions es troben resumides a l’annex 2.
CONDICIONS PRÈVIES
• El pacient ha d’evitar:
- Menjar abundantment, fumar, beure alcohol i/o cafè els 30 minuts previs a la visita.
- Fer exercici físic, de mitja hora a una hora abans de la visita.
- Prendre agents simpaticomimètics, inclosos els col·liris midriàtics.
- Tenir la bufeta de l’orina plena.
• El professional sanitari ha de preguntar si pren alguna medicació, si existeix un diagnòstic previ
d’HTA i quan s’ha pres l’últim comprimit de medicament antihipertensiu, en cas que se’n prengui.
- La presa de medicaments pot alterar el valor de la PA. Es recomana que la mesura es realitzi
abans de la ingesta de la medicació (període “vall”) i no en plena fase d’acció farmacològica
(període “pic”).
- En pacients medicats s’ha de tenir en compte el moment de la presa i la vida mitjana del fàrmac.
• S’ha d’evitar mesurar la pressió en pacients amb dolor, en situacions d’ansietat o agitació psicomotora.
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POSTURA
• Col·locar el braç còmodament sense roba que l’estrenyi (la roba fina no interfereix en la mesura).
• Asseure’s còmodament en una cadira amb respatller i amb el braç recolzat sobre una superfície
plana, a l’alçada del cor (recomanada per a mesures rutinàries) o bé estirar-se amb el braç recolzat a l’altura del cor.
• En circumstàncies especials, persones grans i/o diabètiques, pot ser útil prendre la pressió en
sedestació i, després, en bipedestació per tal de descartar la hipotensió ortostàtica.
• Esperar en silenci en aquesta posició 5 minuts abans de realitzar la mesura.
• No parlar durant la mesura (ni l’observador ni el pacient).
ENTORN
• Procurar que hi hagi un ambient relaxat i confortable.
• Mantenir una temperatura ambient agradable.
• Evitar sorolls intensos i situacions d’alarma.
MATERIAL
• Disposar en tot moment d’un equip validat i en bones condicions de manteniment, preferentment
electrònic i automàtic.
• La cambra d’aire del braçal ha d’ocupar 2/3 parts de la circumferència del braç.
• Disposar dels braçalets adequats segons la circumferència del braç (infantil, obesitat).
A continuació, la taula 3 mostra la mesura del braçal adequada segons la mesura de la circumferència del braç.
Taula 3. Recomanacions sobre la mida del braçal segons la circumferència del braç
Tipologia

Circumferència de braç

Mesura del braçal

Persones adultes

entre 20-32 cm

12-13 cm de llargada x 21-26 cm d’amplada.

Persones adultes obeses

> 32 cm

12-16 cm de llargada x 33-40 cm d’amplada.

Persones adultes molt obeses
o mesura a nivell de la cuixa

>42cm

18-20 cm de llargada x 42-50 cm d’amplada.

Nens

5-7,5 cm

3 cm de llargada x 18 cm d’amplada.d’ample

7,5-13 cm

5 cm de llargada x 18 cm d’amplada.d’ample

>17-26 cm

12 cm de llargada x 18 cm d’amplada.d’ample

TÈCNICA
• Inicialment, cal determinar el braç control del pacient on es mesurarà la pressió arterial. Si no sap
quin és, cal mesurar la PA en els dos braços. En el cas que no hi hagi diferència en els valors de la
PA, el braç control serà el braç no dominant. Si la diferència és >10 mmHg caldrà repetir la mesura
i, si es manté, el braç control serà el que tingui la pressió més elevada.
• Cal realitzar, com a mínim, 2-3 mesures tensionals separades, almenys, per un minut; s’aconsella
fer la mitjana de les mesures més concordants.
• En casos molt discordants (>10 mmHG) s’aconsella afegir-hi mesures addicionals (almenys una
tercera presa) i fer-ne la mitjana sense incloure la primera.
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Procediment (en cas d’usar dispositius aneroides):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S’ha de posar el manegot i deixar lliure la fossa antecubital.
S’ha de palpar l’arteria braquial i posar suaument l’estetoscopi aproximadament dos centímetres
per sota del braçal.
S’ha d’insuflar ràpidament el braçal fins 200-300 mmHg.
S’ha de desinflar de 2-3 mmHg per segon.
El primer soroll sec que augmenta d’intensitat indica el valor de la PAS (1a fase de Korotkoff).
La desaparició del soroll indica la PAD (5a fase de Korotkoff).
Es recomana enregistrar immediatament les xifres obtingudes i no manifestar preferència per
arrodonir els dígits.
En cas d’embaràs, febre o estats hipercinètics, o en nens per sota de 12 anys, cal enregistrar
l’esmortiment dels sorolls (4a fase de Korotkoff).
Si no hi ha diferència de més de 10 mmHg entre els dos braços s’ha d’escollir prendre la pressió
al braç no dominant.

Les dificultats que poden aparèixer són les següents:
Sospita de falsa hipertensió (pseudohipertensió): cal practicar la maniobra d’Osler (en insuflar el
braçal, per damunt de la PAS estimada, encara es palpa l’artèria radial, molt endurida); avui dia se’n
qüestiona la utilitat per diferents raons. El fenomen afecta preferentment els valors de la PAD i el
problema entre la gent gran és la PAS. L’ús de monitors oscil·lomètrics obvia en gran mesura el problema de la rigidesa arterial. Encara que no ho fa de forma total.
Sospita d’hipotensió ortostàtica: caiguda de la PAS/PAD >= 20/10 mmHg, respectivament, després de
estar en bipedestació entre 1-3 minuts des de la posició d’assegut o de decúbit. S’observa en un 8 %
d’hipertensos i fins a un 30 % en els majors de 80 anys.
Sospita de buit auscultatori (en cas de dispositius aneroides): cal insuflar el braçal per sobre de 250
mmHg en majors de 65 anys. Considerant les fases I i II.
Pacients amb arítmies: Els aparells automàtics auscultatoris poden estar més indicats tant pel cribratge a la farmàcia comunitària com per a AMPA. Alguns dels aparells existents al mercat tenen una
especificitat i/o sensibilitat elevades per detectar FA18.
Pacients amb pols irregular: els pacients amb pols irregular detectat en la determinació de la PA o
per palpació oportunista del pols arterial és possible que pateixin fibril·lació auricular, la qual cosa
incrementaria sensiblement el seu risc de patir un ictus. En el cas que no ens consti o els pacients
no aportin informació d’estar adequadament diagnosticats i/o tractats caldria que fossin derivats
amb urgència. Alguns tensiòmetres son capaços d’identificar si el pacient presenta pols irregular i,
inclús, si aquesta arrítmia és fibril·lació auricular. A més, existeixen també dispositius assequibles
per identificar-ho amb precisió des de la farmàcia comunitària.
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Pacients que prenen substàncies amb acció pressora: cal recordar que certes substàncies poden
ser la causa de l’augment de pressió sanguínia. A la llista següent es presenten les substàncies més
habituals de les que s’ha demostrat l’acció pressora:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contraceptius hormonals
Simpaticomimètics (descongestius nasals, anorexígens, cocaïna, amfetamina i derivats)
Glucocorticoides i mineralcorticoides
Antiinflamatoris no esteroïdals
Antidepressius tricíclics i IMAO associats a levodopa o a aliments rics en tiramina
Mirabegró
Hormones tiroïdals
Carbenoxolona
Ciclosporina A
Alguns anticossos monoclonals com Rituximab o Bevacizumab
Metilfenidat
Eritropoetina
Regalèssia
Ginseng
Alcohol

L’annex 3 mostra les característiques dels principals instruments usats en la mesura de la pressió
arterial.

AUTOMESURA DE LA PRESSIÓ ARTERIAL (AMPA)
L’automesura de la pressió arterial (AMPA) no pot substituir mai l’avaluació periòdica que han de fer
els professionals sanitaris10. Les darreres directrius internacionals per al maneig de la HTA emfatitzen
la necessitat de realitzar una valoració global del risc cardiovascular de cada individu i considerar
uns objectius personalitzats en funció d’aquesta. Això comporta la necessitat de mesurar la pressió
arterial en l’acte assistencial malgrat les limitacions que pot comportar a vegades.
En casos de sospita d’hipertensió clínica aïllada i d’hipertensió ambulatòria aïllada, i per superar les
limitacions del seguiment convencional, es recomana usar les mesures obtingudes fora d’aquest
àmbit per mitjà d’un monitoratge ambulatori o domiciliari. Cal tenir en compte que són mesures
fetes per persones que no són professionals, els pacients, o els seus familiars o cuidadors. Per tant,
els seus avantatges es poden veure compromesos per una mala tècnica o una mala conservació dels
aparells de mesura. Si no hi ha un entrenament adequat dels pacients o les persones encarregades
de tenir-ne cura, i els aparells no tenen un manteniment adequat, l’AMPA no s’hauria d’utilitzar10.
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Indicacions
Les indicacions per a usar l’AMPA (grau de recomanació A*) serien les següents19-21:
• Sospita d’HTA aïllada o HTA ambulatòria aïllada (grau de recomanació A*).
• Valoració de la resposta al tractament antihipertensiu (grau de recomanació A*).
• Sospita d’HTA resistent.
• Sospita d’hipotensió simptomàtica durant el tractament, sobretot postural o postprandrial (grau
de recomanació A*).
• Resposta exagerada de la PA durant l’exercici.
• Necessitat de controls rigorosos especialment en pacients d’alt risc.
• Assaigs clínics amb fàrmacs antihipertensius.
• Pacients amb dificultat per acostar-se als centres assistencials o a les farmàcies comunitàries.
• En situacions en què el tractament ha d’individualitzar-se per les condicions específiques del pacient hipertens (embaràs, HTA en pacients diabètics, persones grans, etc.).
Principals avantatges
• Presenta una millor reproductibilitat que la presa clínica de la pressió arterial o del MAPA.
• No es produeix l’efecte “bata blanca” ni l’efecte “placebo”.
• És molt més representativa del comportament real de la pressió arterial.
• Posseeix una millor correlació amb l’afectació dels òrgans diana i el risc de patir esdeveniments
cardiovasculars que les lectures ocasionals.
• Estimula l’adherència del pacient al tractament.
• Redueix la freqüència de visites i, conseqüentment, els costos assistencials.
• S’obté un perfil tensional diürn amb molt bona correlació amb el MAPA de 24 hores.
• Hi ha gran disponibilitat d’aparells a la farmàcia comunitària, la qual cosa fa que els pacients els
coneguin i s’estimin més usar-los.
Requisits21
• Característiques dels aparells electrònics d’AMPA domiciliària.
• Validació clínica independent segons els criteris del protocol internacional de la ESH, el de l’AAMI
o el de la SBH. Per conèixer els models d’esfigmomanòmetres validats es poden consultar els
següents webs: www.bhsoc.org, www.dableducational.org, i http://www.seh-lelha.org.
• Certificació de la Unió Europea (93/42/EEC).
• La mesura de la PA al braç (no al canell ni al dit) és la d’elecció. En el cas de fer-se la mesura al
canell, aquest s’ha de tenir a l’alçada del cor.
• La majoria són oscil·lomètrics, es recomanen els auscultatoris en casos d’arrítmies.
• Accessibilitat de l’usuari a manegots adaptats a la mida del seu braç.
• Els braçals s’haurien de poder rentar.
• Possibilitat de connexió a la xarxa elèctrica i indicador de nivell de bateries.
• Ús senzill i fàcil de transportar.
• Pantalla gran amb lectura nítida.
• Memòria dels registres (mínim 30) i possibilitat de connexió informàtica.
• Connexió per comprovar la calibració amb un tub en Y.
• Servei tècnic de fàcil accés.
• Preu assequible.
*Els graus de recomanació es troben detallats a l’annex 4.
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A la taula 4 es mostren les recomanacions sobre el nombre de mesures per dur a terme el diagnòstic i seguiment, segons el document de consens espanyol de 2007 i les recomanacions de la Guia
SCHTA.
Taula 4. Recomanacions sobre el nombre de mesures per al diagnòstic i seguiment d’HTA mitjançant AMPA
Diagnòstic

· Entre 3 o 7 dies laborables*
· Matí (entre les 6-9 hores) i tarda (entre las 18-21 hores)
· Mesures per duplicat o triplicat matí i tarda
· Rebuig de les lectures del primer dia i la primera lectura del matí i de la tarda
· Càlcul de la mitjana de totes les mesures (excepte les rebutjades)

Seguiment

· Selecció d’un o dos dies de la setmana (preferentment laborables*)
· Matí (entre les 6-9 hores) i tarda (entre les 18-21 hores).
· Mesures per duplicat o triplicat mati i tarda
· Rebuig de la primera lectura del mati i de la tarda
· Càlcul de la mitjana de totes les lectures (excepte les rebutjades)

*en jubilats qualsevol dia en que el pacient realitzi la seva activitat habitual.

L’annex 5 mostra la tècnica per a la correcta indicació i realització d’un AMPA.

MONITORATGE AMBULATORI DE LA PRESSIÓ ARTERIAL (MAPA)
És una tècnica que permet obtenir mesures mitjançant aparells portàtils durant períodes de 24 hores. Com que tenen un cost elevat, no s’han d’usar de forma indiscriminada per al diagnòstic ni el
seguiment. A més poden resultar incòmodes per als pacients. Resulten, això sí, útils en determinats
grups de pacients amb problemes clínics que els fan tributaris ja que és l’única tècnica que permet
tenir coneixement de la PA nocturna.
Les seves principals indicacions són la sospita d’HTA aïllada o ambulatòria aïllada, la sospita d’HTA
resistent, la sospita d’hipotensió simptomàtica durant el tractament, la hipertensió episòdica, la
disfunció autonòmica, la sospita d’HTA emmascarada (persones que malgrat tenir els valors de PA
normals tenen afectació dels òrgans diana) o altres situacions en les quals els professionals sanitaris
han d’individualitzar el tractament. El MAPA sempre s’ha de prendre en el braç no dominant.
Per conèixer els models d’esfigmomanòmetres validats es poden consultar els següents web:
www.bihsoc.org, www.dableducational.org i www.seh-lelha.org.
Cal recordar que tots han de tenir la Certificació de la UE (93/42/EEC).
La definició d’HTA és diferent segons on es mesura, a la taula 5 hi ha les definicions d’hipertensió
segons al lloc on es realitzen les mesures de PA17, 18.
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Taula 5. Definicions d’hipertensió segons les mesures de pressió arterial a la consulta (farmàcia), de forma
ambulatòria i automesura domiciliaria.
Categoria

SISTÒLICA (mmHg)

PA presa en consulta

≥140

i/o

DIASTÒLICA (mmHg)
≥90

Mitjana del dia (o despert)

≥135

i/o

≥85

Mitjana de la nit (o dormint)

≥120

i/o

≥70

Mitjana les 24h

≥130

i/o

≥80

AMPA

≥135

i/o

≥85

MAPA

Font: 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension.

7. Cribratge de la HTA. Protocol d’actuació
Les guies clíniques actuals recomanen que totes les persones de més de 18 anys s’hagin mesurat alguna vegada la pressió arterial per conèixer els seus valors i que aquesta informació estigui registrada en el seu historial mèdic (grau de recomanació B*). A més, aconsellen mesurar la pressió arterial
almenys cada quatre anys a aquelles persones amb edats compreses entre els 14 i els 40 anys, i cada
dos anys a partir dels 40 anys, mitjançant una estratègia oportunista (grau de recomanació D*)10.
Les mesures de pressió arterial, la pràctica d’AMPA o de MAPA s’han de fer amb monitors validats
segons les normes internacionals AAMI, BHS o ESH (grau de recomanació D*)
La detecció depèn fonamentalment de la correcta mesura de la pressió arterial. Les recomanacions
estan descrites al començament d’aquest capítol i a l’annex 2, sempre que no existeixin altres factors
de risc associats. La farmàcia comunitària esdevé un element clau en la detecció oportunista de persones poc freqüentadores.
L’annex 6 mostra el protocol d’actuació farmacèutica per a persones no diagnosticades d’HTA.

8. Activitats de prevenció primària.
Informació i aconsellament assistit
L’objectiu de la gestió compartida com a criteri general dels pacients hipertensos és l’assoliment
inicial de xifres de pressió arterial inferiors a 140/90 mmHg. En alguns casos l’objectiu podrà ser inferior o superior en funció dels condicionants exposats anteriorment. Tots els pacients amb diagnòstic
d’HTA han de rebre consells sobre modificacions dels seus estils de vida (grau de recomanació A*).
*Els graus de recomanació es troben detallats a l’annex 4.
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Paral·lelament, s’ha de recomanar a tots els pacients amb pressió normal-alta modificacions en els
estils de vida com a mesura de prevenció primària per evitar el desenvolupament d’una HTA (grau
de recomanació A*). En pacients amb hipertensió de bata blanca i hipertensió emmascarada, també
es recomana intervencions d’estil de vida (grau de recomanació C*). La intervenció ha de ser individualitzada i multimodal, i cal prioritzar-la acordant amb els pacients els objectius que han d’assolir
segons les seves característiques.
Segons la Organització Mundial de la Salut, les intervencions sobre estils de vida es concreten en 5
punts primordials que minimitzen el risc de patir una HTA o que en disminueixen les complicacions
vasculars.
•
•
•
•
•

Dieta saludable (disminució del consum de sal)
Pràctica d’activitat física regular
Moderació o evitació del consum d’alcohol
Cessació tabàquica
Control de l’estrès

Pèrdua de pes
Les evidències disponibles recomanen la pèrdua d’almenys 4 kg en els pacients amb HTA amb IMC
> 27 (grau de recomanació A*). La guia europea d’hipertensió ESH/ESC 2018 recomana no superar
l’IMC 30, i tenir un perímetre de cintura inferior a 102 en homes i 88 en dones. També proposa establir
com a objectiu per reduir la PA i el risc cardiovascular un IMC de 20 a 25 i un perímetre de cintura
inferior a 94 en homes i 80 en dones (grau de recomanació A*).
Modificacions alimentàries
Especialment en pacients majors de 45 anys, la reducció de la ingesta de sal per sota dels 5 grams
diaris és una mesura efectiva (grau de recomanació A*)19, 20. Es recomana una dieta rica en fruites,
vegetals i productes làctics descremats (grau de recomanació A*). S’aconsella, també, una reducció
de la ingesta de greixos totals i dels greixos saturats. (Grau de recomanació A*).
No es recomanen de forma habitual els suplements de calci, magnesi com l’oli de peix als pacients
amb HTA, perquè no hi ha evidència de la seva efectivitat en la reducció de la pressió arterial. Només
s’haurien de recomanar quan hi hagi deficiència diagnosticada (grau de recomanació A*).
Darrerament, s’ha preconitzat la dieta DASH (Dietary approaches to stop hypertension)22, 23, similar a la
dieta mediterrània, la qual es considera ideal per a la prevenció de malalties cardiovasculars. La dieta
DASH recomana reduir la ingesta d’aliments rics en calories, greixos saturats i colesterol. Alhora, aconsella consumir abundants fruites i vegetals rics en potassi, augmentar el consum de peix (per la riquesa
en àcids grassos omega 3), l’oli d’oliva com a greix principal i fer servir els làctics desnatats.
En alguns casos els pacients poden rebre consell dietètic professional individualitzat. Es pot recomanar la ingesta dietètica de potassi a pacients amb HTA que no acompleixen les mesures de reducció
de sodi a la dieta, aquelles que no prenen tractament farmacològic, persones grans, o individus de
raça negra 10. Requereix simplement recomanar una dieta rica en verdures i fruites. Actualment, no
es recomana la restricció salina en l’embaràs19, 20.
*Els graus de recomanació es troben detallats a l’annex 4.
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A l’annex 7 es mostra un exemple d’intervenció alimentària hiposòdica.
Pràctica d’activitat física regular
Tots els pacients amb PA normal-alta i HTA graus 1 i 2, i aquelles persones que presentin un grau 3 en
situació d’HTA controlada han de rebre consell sobre la pràctica d’activitat física moderada de tipus
aeròbic i isotònic. Les persones amb malaltia cardíaca establerta han de tenir una valoració especial
per al seu equip assistencial. L’exercici ha de realitzar-se amb una intensitat que suposi entre el 6080 % de la seva freqüència cardíaca màxima. Aquest exercici s’hauria de practicar almenys tres dies
per setmana i tenir una durada de 45 a 60 minuts (grau de recomanació A*). També poden valorar-se
petits increments del nivell d’activitat diària, que ja exerceixen efectes positius sobre la salut. Les
recomanacions sempre s’han d’adaptar a la situació socioeconòmica, a l’edat i a les necessitats i
interessos dels pacients.
L’exercici físic, a més, indueix l’adopció d’altres conductes saludables com tenir més cura de
l’alimentació, deixar de fumar i disminuir el consum d’alcohol, i sempre augmenta la sensació de
benestar.
La taula 6 mostra diferents tipus d’activitat física que pot ser recomanada als pacients amb HTA.
F

Freqüència

3 o més dies per setmana

I

Intensitat

Moderada

T

Temps

30-60 minuts

T

Tipus

Exercici dinàmic no competitiu de tipus aeròbic isotònic.
•
Caminar a pas ràpid ( >7.500 passos)
•
Fer footing o jogging
•
Nedar
•
Anar amb bicicleta estàtica o en terreny pla
•
Ballar

Font: Benítez M. et al. 2015. Guia Pràctica Modificacions d’estil de vida en la hipertensió arterial. Societat Catalana
de Hipertensió Arterial. Barcelona.

A l’annex 8 es mostra la piràmide de l’exercici físic i la hipertensió.
Consum d’alcohol
Les persones amb HTA haurien de reduir el consum d’alcohol a menys de 140 grams/setmana en el
cas dels homes i a menys de 70 grams/setmana en el cas de les dones, tot i que un metaanàlisi recent
considera que no hi ha un consum segur d’alcohol24. A més, la darrera guia de l’Agència de Salut
Pública de Catalunya25 recomana, en general, evitar el consum de begudes alcohòliques.
Per conèixer les activitats relacionades amb el cribratge del consum excessiu d’alcohol o les recomanacions sobre el seu abordatge, podeu consultar el següent recurs web: www.beveumenys.cat.
Cessació tabàquica
La cessació tabàquica esdevé una mesura fonamental. Atesa la sinèrgia que representa el tabac amb
l’augment del risc cardiovascular dels pacients hipertensos, caldria recomanar l’abandonament del
*Els graus de recomanació es troben detallats a l’annex 4.
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tabaquisme (grau de recomanació A*). Es pot aprofitar la bona receptivitat del pacient en el moment
del diagnòstic o l’inici del tractament per explorar l’estadi en què es troba el fumador. D’aquesta manera, es poden desenvolupar les estratègies educatives amb o sense suport terapèutic substitutori,
per afavorir-ne la presa de decisions respecte a l’abandonament del consum. En aquest sentit recomanem la Guia d’intervenció farmacèutica per l’abordatge de la persona fumadora des de la farmàcia
comunitària consensuada amb el Departament de Salut, accessible des de les webs col·legials per a
tots els farmacèutics.
Maneig de l’estrès
Tot i que en el nostre context no es recomana com a mesura general en el tractament de la HTA (grau
de recomanació A*), diferents societats o organismes internacionals sí que recomanen tècniques o
activitats destinades a disminuir el grau d’estrès. Hem de recordar que els farmacèutics comunitaris
poden realitzar prescripció social. Els programes de prescripció social es basen en l’evidència que
la participació regular en activitats comunitàries ajuda els pacients a desenvolupar recursos socials
i psicològics, promociona un reforç positiu i ajuda a mantenir un estil de vida actiu, saludable i resilient contra trastorns com la depressió.
Altres activitats d’educació sanitària a la població
Programa d’educació sanitària pel bon ús dels medicaments (PESBUM)
El PESBUM és una iniciativa fruit de la col·laboració entre el Consell de Col·legis de Farmacèutics de
Catalunya (CCFC) i el CatSalut que consta de xerrades informatives impartides per farmacèutics comunitaris amb l’objectiu d’augmentar el coneixement sobre l’ús dels medicaments i millorar les habilitats
en el seu maneig. Les xerrades es realitzen en centres cívics, ajuntaments, biblioteques i altres espais
arreu de Catalunya. Podeu consultar informació sobre aquest programa en l’enllaç següent:
http://medicaments.gencat.cat/ca/ciutadania/formacio/programa-educacio-sanitaria-bon-us-medicaments/
Els tallers tenen una durada aproximada de 45 minuts i l’assistència és voluntària i sense cap cost
per als participants.
Entre les xerrades informatives està inclosa: “Què cal saber de la hipertensió arterial”, on s’explica
què és l’HTA i el seu tractament no farmacològic i farmacològic.
En aquest sentit i, per saber-ne més, podeu consultar el recurs a:
http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/

9. Atenció i seguiment de pacients amb
hipertensió arterial diagnosticada
9.1 Protocol d’atenció i seguiment
Els farmacèutics comunitaris poden desenvolupar un seguit d’activitats primordials en la gestió compartida de la HTA. A banda de les accions de prevenció primària destinades a la prevenció del risc
cardiovascular en persones sanes (consell alimentari, indicació d’activitat física, moderació del con*Els graus de recomanació es troben detallats a l’annex 4.
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sum d’alcohol, cessació tabàquica, etc.), l’atenció i seguiment de l’hipertens esdevé l’eix de la seva
actuació. La darrera guia europea del maneig de la HTA (ESH/ESC 2018) destaca, entre d’altres, el paper clau dels farmacèutics comunitaris en l’educació sanitària, el suport i el seguiment dels pacients
hipertensos de cara a millorar el grau de control de la HTA:
L’atenció i seguiment farmacoterapèutic dels pacients amb HTA diagnosticada
Paral·lelament, els farmacèutics comunitaris poden avaluar els possibles factors concomitants de risc
cardiovascular, subministrar reforços informatius o vehicular consell estructurat. Aquestes accions són
especialment rellevants en població no freqüentadora dels centres d’atenció primària, i davant de consultes o preguntes sobre la malaltia cardiovascular. La taula 7 mostra l’estratificació del risc cardiovascular.
Tenint en compte que el tractament de la HTA acostuma a ser per a tota la vida, els farmacèutics
han de focalitzar els esforços en la millora de l’adherència al pla terapèutic, la detecció i correcció de
PRM i la correcta derivació als equips assistencials davant d’una situació que ho requereixi. Amb tot,
l’experiència demostra que en més d’un 90 % dels casos, els farmacèutics són capaços de resoldre
adequadament els PRM detectats26.
Taula 7. Estratificació del risc cardiovascular.
Xifra de pressió arterial (mmHg)
Factors de risc. Lesió
orgànica o malaltia cardiovascular

Normal alta PAS
130-139 o PAD
85-89

Sense factors

HTA grau 1 PAS
140-159 o PAD
90-99

HTA grau 2 PAS
160-169 o PAD
100-109

HTA grau 3 PAS
igual o > 180, o
PAD igual o > 110

Risc de referència Risc afegit baix
per població
general

Risc afegit moderat

Risc afegit alt

1-2 factors

Risc afegit baix

Risc afegit moderat

Risc afegit alt

Risc afegit molt alt

3 o més factors, diabetis,
sd. metabòlica o lesions
a òrgans diana presents

Risc afegit alt

Risc afegit alt

Risc afegit alt

Risc afegit molt alt

Malaltia cardiovascular o
renal diagnosticada

Risc afegit molt alt

Risc afegit molt alt

Risc afegit molt alt

Risc afegit molt alt

Font: 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension.

L’objectiu general del tractament és reduir la morbiditat i la mortalitat cardiovascular associades a la
HTA. Això s’assoleix en reduir les xifres de pressió arterial i realitzant un abordatge integral del risc
cardiovascular. Per tal d’aconseguir aquesta fita caldria dur a terme els punts següents:
•

Realitzar activitats d’educació per a la salut (consell estructurat o semi estructurat) als pacients amb
HTA i als seus cuidadors perquè puguin adquirir els coneixements necessaris per a l’autogestió de
la HTA i puguin realitzar canvis efectius dels seus estils de vida10.
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•

Detectar de manera oportunista altres factors de risc associats i aconsellar l’establiment d’un diagnòstic correcte, la prescripció d’un tractament eficaç o l’adopció de mesures de conducta sobre
estils de vida que disminueixin el risc de patir un esdeveniment cardiovascular. Avaluar la qualitat
de vida dels pacients amb HTA amb la finalitat que es vegi el menys afectada pel diagnòstic.

Tanmateix, especialment per a aquelles intervencions que rauen en l’actuació de dispensació i seguiment; és a dir, les modificacions dels estils de vida proposades i el tractament farmacològic que el
pacient haurà de seguir.
Les activitats d’educació per a la salut i consell estructurat tenen com a objectiu responsabilitzar la
persona amb HTA de la seva malaltia. Així com, reforçar els objectius terapèutics establerts, aportant
coneixements, modificant actituds i proporcionant habilitats bàsiques.
Tots els pacients amb HTA haurien de conèixer què és la HTA, el seu caràcter asimptomàtic, la seva
condició de cronicitat, com s’ha arribat al diagnòstic, la seva condició de paràmetre amb gran variabilitat, les seves complicacions sobre determinats òrgans diana, els factors de risc i hàbits de vida
relacionats amb la seva evolució i pronòstic. Cal no oblidar la importància del tractament i el seu
compliment, així com la necessitat de ser adherent als controls periòdics que els equips estableixin
per a cada cas.
Els farmacèutics comunitaris hauran d’avaluar en l’acte de dispensació, especialment en les primeres
vegades, els coneixements, l’actitud i les habilitats. Caldrà que identifiquin i resolguin dubtes o errors
dels pacients, i verifiquin la correcta comprensió de la informació, especialment aquella relacionada
amb indicació, dosi i pauta del tractament.
Els aspectes culturals, dèficits cognitius o sensorials hauran de tenir-se en compte a l’hora d’adaptar
la informació que cal subministrar. Pot resultar convenient l’ús de material d’educació per a la salut
de tipus indirecte com a mesura complementària. En aquest sentit, l’annex 9 mostra un exemple
de material de suport per a pacients (està disponible a: http://gestor.camfic.cat//uploads/ITEM_270_
EBLOG_1720.pdf).
Les guies de pràctica clínica, recomanen que aquelles persones amb HTA grau 1 i grau 2 que presenten un bon control, una adopció correcta de les mesures proposades sobre els seus estils de
vida, un bon compliment del tractament, i que no presenten problemes d’efectes secundaris, siguin
avaluades cada sis mesos per part del personal d’infermeria i cada any pel metge de família. Els farmacèutics realitzaran l’atenció farmacèutica en cada acte de dispensació.
Cal tenir en compte que es pot proposar també canvis en l’estil de vida o inclús tractament en alguns
casos d’especial risc a determinats grups de pacients amb tensió normal alta o, fins i tot, normal
tenint en compte les seves característiques. Els farmacèutics comunitaris haurien de conèixer els
objectius proposats en cada pacient per mantenir la coherència de l’actuació en educació per a la
salut i aconsellament amb l’equip d’atenció primària o especialitzada que atengui el pacient. Això és
especialment rellevant quan hi ha modificacions del pla terapèutic en forma de canvis de dosi i pauta
o en cas de primeres dispensacions.
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Periodicitat del seguiment
Els farmacèutics consideraran la periodicitat adequada per a cada pacient. Per norma general, en
pacients adults i amb una HTA de grau 1 es recomanaran revisions periòdiques cada 6 mesos; amb
pacients amb HTA de grau 2, cada 3 mesos, i amb pacients amb HTA de grau 3, cada mes. En casos
d’HTA normal alta la periodicitat pot oscil·lar a criteri del farmacèutic i segons els factors de risc del
pacient de 6 mesos a un any.
Sempre que es detectin problemes d’adherència al tractament i especialment en pacients amb un
número elevat de factors de risc, el farmacèutic valorarà la conveniència d’escurçar els intervals de
periodicitat. L’annex 10 mostra el protocol d’actuació farmacèutica per a persones amb tractament
farmacològic per a HTA. Quan en funció de la seva intervenció es faci la corresponent derivació al
clínic s’haurà d’utilitzar el full d’interconsulta, que està disponible a l’annex 11.

9.2 Objectiu terapèutic individualitzat en HTA
El primer objectiu farmacoterapèutic antihipertensiu ha de ser reduir la PA a menys de 140/90 mmHg.
Si el tractament es tolera bé, s’ha d’intentar assolir valors menors de 130/80 mmHg en la majoria de
pacients menors de 65 anys. En pacients majors de 65 anys i/o amb malaltia renal (MR) la PAS s’ha
de disminuir entre 139 i 130 mmHg. En tots els casos, la PAD s’ha de reduir per sota de 80 mmHg.
En persones diagnosticades amb hipertensió arterial s’establiran uns objectius personalitzats de
pressió arterial sistòlica en funció de l’edat del pacient i l’existència d’altres malalties concomitants.
Trobareu aquesta informació a la taula 8.
Taula 8. Objectius personalitzats en funció de l’edat i malaltia crònica.
Edat

Pressió sistòlica (mmHg)

Pressió
diastòlica
(mmHg)

HTA

+ Diabetis

+ Malaltia
renal crònica
(MRC)

Malaltia
cardiovascular

Malaltia
cerebrovascular

18-65 anys

Fins a 130 o
menys si es
tolera
Mai< 120

Fins a 130 o
menys si es
tolera
Mai < 120

Menys de 140
fins a 130 si
es tolera

Fins a 130 o
menys si es
tolera
Mai <120

Fins a 130 o 70-79
menys si es
tolera
Mai <120

65-79 anys

130-139
si es tolera

130-139
si es tolera

130-139
si es tolera

130-139
si es tolera

130-139
si es tolera

70-79

≥ 80 anys

130-139
si es tolera

130-139
si es tolera

130-139
si es tolera

130-139
si es tolera

130-139
si es tolera

70-79

Font: 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension.
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L’objectiu terapèutic serà mantenir els pacients amb HTA en xifres inferiors a 140/90 mmHg. Segons
els experts, en pacients diabètics, amb malaltia renal amb proteïnúria i amb patologia cardiovascular establerta, una reducció major de les xifres podria aconseguir beneficis addicionals.10

9.3 Fonaments del tractament farmacològic de la HTA
Segons tots els autors consultats, existeix una gran dificultat a l’hora de proporcionar una recomanació sobre l’estratègia general de tractament de la HTA que pugui ser vàlida per a tots els pacients
hipertensos. A aquelles persones amb pressió normal o normal alta se’ls ha de recomanar únicament
l’adopció de modificacions sobre els seus estils de vida. A les que presenten una HTA de grau 1, un
risc cardiovascular baix, i que no tenen factors de risc concomitants, primer, cal començar per mesures consistents en modificacions dels estils de vida. Si transcorreguts sis mesos de la seva adopció
no s’han normalitzats les xifres caldrà iniciar tractament farmacològic.
En general, es recomana començar per una combinació de dos fàrmacs a dosis baixes (grau de recomanació A*), i afegir un tercer un tercer fàrmac si no s’assoleix un grau de control adequat (grau
de recomanació A*), tot i que en determinats pacients i situacions clíniques pot iniciar-se amb una
monoteràpia. S’afegirà espironolactona a dosis baixes si no s’assoleix un grau adequat de control o
si no es toleren bé altres diürètics, inclús els de nansa19, 20.
L’evidència demostra que l’efecte protector d’un fàrmac a curt o mitjà termini és proporcional a la
reducció que obté de la xifra de pressió arterial. La majoria de pacients amb HTA requeriran una
combinació de dos o més fàrmacs per assolir un bon control.
Els grups farmacològics que poden utilitzar-se en el tractament de la HTA són els següents:
•
•
•
•
•
•
•

Diürètics
Antagonistes del calci
Inhibidors de l’enzim conversiu de l’angiotensina (IECA)
Antagonistes del receptor de l’angiotensina (ARA-II)
Blocadors d’adrenoreceptors ß o blocadors ß
Blocadors d’adrenoreceptors α o blocadors α
Blocadors d’adrenoreceptors α i ß

Els IECA es consideren d’elecció respecte als ARA-II al disposar d’una evidència més sòlida en la
reducció de la mortalitat. En una metaanàlisi27 els IECA es van associar a una reducció del 10% de la
mortalitat per qualsevol causa en una població majoritàriament hipertensa (HR 0,90; IC 95% 0,84 a
0,97), mentre que pels ARA-II no es va demostrar aquesta reducció (HR 0,99; IC 95% 0,94 a 1,04). Per
tant, i tenint en compte també que tenen en general un cost superior, els ARA-II són una alternativa
als IECA quan aquests no es toleren, sobretot per la tos.
Les figures 1, 2, 3 i 4 mostren les estratègies terapèutiques que cal seguir en cas que es produeixin
situacions de fracàs terapèutic en hipertensió no complicada o associada a altres malalties.

*Els graus de recomanació es troben detallats a l’annex 4.
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Figura 1

Font: 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension.
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Figura 2

Font: 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension.
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Figura 3

Font: 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension.
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Figura 4

Font: 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension.

A l’annex 12 es presenta una relació dels grups terapèutics emprats habitualment en el tractament
farmacològic de la HTA, citant els principis actius, el mecanisme principal d’acció, el seu ús habitual,
les recomanacions, contraindicacions, precaucions, efectes adversos i interaccions dels grups de medicaments que s’utilitzen per la hipertensió. La taula 9 és un resum de les contraindicacions degudes
a l’ús de fàrmacs antihipertensius.
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Taula 9. Contraindicacions dels grups de fàrmacs antihipertensius.
Fàrmac

Contraindicacions

Absolutes

Possibles

Diurètics (tiazídics i
anàlegs p.e: clortalidona
i indapamida)

- Gota

- Síndrome metabòlica
- Intolerància a la glucosa
- Embaràs
- Hipercalièmia

Blocadors
d’adrenoreceptors ß

- Asma
- Bloqueig sinoatrial o atrioventricular
d’alt grau
- Bradicàrdia (Ritme cardíac < 60
batecs/min)

- Síndrome metabòlic
- Intolerància a la glucosa
- Pacients actius físicament i atletes

Antagonistes del calci
(dihidropiridines)

- Taquiarrítmia
- Insuficiència cardíaca (ICFER, classe
III o IV)
- Edema de la cama sever preexistent

Antagonistes del calci
(verapamil/diltiazem)

- Bloqueig sinoatrial o atrioventricular
d’alt grau
- Disfunció severa del ventricle esquerre (FEVE < 40 %)
- Bradicàrdia (ritme cardíac < 60 batecs/min)

- Estrenyiment

Inhibidors de l’enzim
convertidor d’angiotensina
(IECA)

- Embaràs
- Edema angioneuròtic previ
- Hipercalièmia (potassi > 5,5 mmol/l)
- Estenosi bilateral de l’arteria renal

- Dones en edat fèrtil sense anticoncepció fiable

Antagonistes del receptors
d’Angiotensina II (ARA-II)

- Embaràs
- Hipercalièmia (potassi > 5,5 mmol/l)
- Estenosi bilateral de l’arteria renal

- Dones en edat fèrtil sense anticoncepció fiable

Font: 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension.
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9.4 Problemes relacionats amb la medicació del pacient
amb hipertensió arterial diagnosticada
Els problemes relacionats amb els medicaments (PRM) són aquelles situacions identificades en la
farmacoteràpia del pacient que causen o poden causar l’aparició d’un resultat negatiu associat a
l’ús de medicament (RNM), ja sigui per qüestions d’efectivitat o de seguretat. En una malaltia com
la HTA, crònica, asimptomàtica i que no controlar-la pot augmentar el risc de patir lesions en òrgans
importants de l’organisme, com el cor, cervell, ronyó i ulls, l’adherència al tractament és un factor
clau que cal controlar des de la farmàcia comunitària. Els PRM més freqüents que ens podem trobar
relacionats amb la medicació antihipertensiva són els següents:

9.4.1. Manca d’adherència
El farmacèutic comunitari ha de participar de forma activa per ajudar el pacient hipertens a assolir els
valors de PA adequats al seu estat de salut en concordança amb els objectius marcats pel seu metge.
L’ incompliment terapèutic és la primera, encara que no l’única, causa del mal control de la HTA28.
El farmacèutic explicarà al pacient les característiques de la HTA i la importància del bon control. El
control de la PA es basa a mesurar-la regularment, seguir un estil de vida saludable, a més de prendre
la medicació de forma continuada i correcta, i no deixar-la encara que no es manifesti cap símptoma
de la malaltia. És un fet conegut que hi ha un alt percentatge d’incompliment tant de les mesures
destinades a modificar els estils de vida com del tractament farmacològic. La proporció de pacients
amb HTA que deixen de prendre almenys sis comprimits cada mes se situa al voltant del 30%. Aquestes xifres s’eleven en el cas de pacients que presenten altres comorbiditats, estan polimedicats o són
persones grans.
En el cas que el farmacèutic detecti l’incompliment, pactarà estratègies per aconseguir l’adherència
del pacient. Les estratègies poden ser el seguiment i la revisió del tractament, l’anàlisi de les causes
que provoquen l’incompliment, acords amb el pacient per assolir l’adherència i/o la utilització del sistema personalitzat de dosificació (SPD). La major part dels pacients incomplidors ho són de manera
voluntària i per un seguit de causes entre les que destaquen la presumpció de rebre medicació excessiva o innecessària, que es pot relacionar amb la manca de simptomatologia i la sensació d’estar
curat quan les xifres es normalitzen i la presencia d’efectes adversos disminueix.
La darrera guia europea (ESH/ESC) 2018 recomana pautes d’una sola presa al dia, sempre que sigui
possible, per millorar el compliment.
Tot i que, no totes les causes poden ser atribuïdes al pacient, la inèrcia terapèutica, definida com una
manca d’inici de tractament o no intensificar-lo, representa una causa no menyspreable del fracàs
terapèutic, ja que la seva prevalença és del voltant del 50%28.
Es defineix com a incomplidor una persona que consumeix presumiblement menys del 80% o més
del 110% dels comprimits que hauria d’haver consumit.
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La taula 10 mostra les situacions associades a una mala adherència.
Taula 10. Situacions associades a una mala adherència terapèutica.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Edat > 50 anys
Homes
Baix nivell econòmic
Baix nivell educatiu
Suport familiar o social insuficient
Manca de contactes sanitaris en el darrer any
Absència de cobertura sanitària
Coneixements de la malaltia insuficients o erronis
Polimedicació
Règims terapèutics complexos
Canvis freqüents de tractament
Presència d’efectes adversos

Font: Adaptada d’Armario, P; Fernández-Llama, P; Coll de Tuero, G. Guia pràctica d’adherència al tractament antihipertensiu. Societat Catalana d’Hipertensió Arterial. Barcelona 2015.

El farmacèutic pot realitzar en cada dispensació, o sempre que ho consideri convenient, un seguit d’actuacions destinades a millorar l’adherència al tractament. La primera consisteix a detectar
l’incompliment: el pacient pot confirmar que no pren la dosi correcta, no respecta els intervals de
dosificació, s’oblida de prendre alguna dosi i/o suspèn el tractament abans del temps recomanat.
En la mateixa entrevista d’atenció farmacèutica, es poden avaluar els coneixements del pacient i contrastar les seves expectatives respecte al tractament. Qualsevol estratègia d’educació per a la salut de
tipus directe, com ara el consell breu, semi-estructurat o estructurat, esdevé eficaç per emfatitzar els
missatges sobre la necessitat de continuar i no abandonar el tractament, correlacionar el seu estat
de salut amb la simptomatologia que presenta o l’absència de símptomes, la condició de malaltia
crònica de la HTA, etc. Un aspecte important que ja hem ressaltat és la importància que el pacient
conegui la indicació del fàrmac, el seu esquema terapèutic i els possibles efectes adversos que li pot
provocar el tractament.
Una estratègia eficaç és implicar els cuidadors formals o els familiars amb els objectius del tractament. Malgrat que el consell individual adaptat, és la tècnica que presenta millor efectivitat, es pot
assajar la pràctica de sessions grupals, sempre que siguin grups homogenis amb objectius educatius
similars.
La difusió d’informacions o ajuts per mitjans indirectes com ara recordatoris, tríptics informatius, trucades telefòniques, missatges de mòbil o consells mitjançant app resulten eficaços en certa tipologia
de subjectes.
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Establir visites d’atenció farmacèutica, fora dels actes de dispensació o a demanda, pot ser d’utilitat
en persones amb HTA que tenen dificultat per seguir les visites de control al CAP.
Com hem explicat en capítols anteriors, es pot recomanar que el pacient realitzi un AMPA, i establir
una correlació positiva entre l’estil de vida que porta a terme i les seves xifres tensionals.
La preparació de la medicació en dispositius personalitzats de dosificació (SPD) ha demostrat millorar el compliment en pacients polimedicats amb comorbiditat29.

9.4.2. Pauta, dosi i durada
El pacient pren una dosi, o segueix una pauta o durada diferent a la prescrita pel metge, tant si ho fa
de manera voluntària com involuntària.
La dosi administrada, la quantitat de medicament per presa o per dia, és inferior o superior a la prescrita.
També pot ser incorrecte el règim de distribució de les preses d’un medicament i la durada del tractament.
Les causes mes freqüents d’aquest PRM són les següents:
• Incompliment total o parcial, voluntari o involuntari
• Error de prescripció/dispensació
• Confusió de dosis per semblances d’envasos amb mateix principi actiu però diferent dosificació
• Abús de medicaments
• Duplicitat de principi actiu

9.4.3. Administració
El pacient s’administra el medicament de manera incorrecta en qualsevol dels seus aspectes:
– Conservació
• Caducitat o pèrdua d’estabilitat
• Alteracions importants de l’envàs original
• Ruptura de la cadena del fred
• Manteniment o conservació del medicament en condicions extremes de temperatura i humitat
– Tècnica incorrecta d’administració
• Mala manipulació de la forma farmacèutica
• Moment de la presa no adequat (en dejú o no)
• Via incorrecta d’administració
• Forma o via d’administració incompatibles amb les condicions físiques i/o fisiològiques de la
persona que s’ha de prendre la medicació:
– manuals
– cognitives (memòria, demència)
– sensorials (ceguera, sordesa...)
– fisiològiques (nàusees, vòmits, diarrees o disfàgia)
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9.4.4. Interaccions
Les interaccions són aquelles situacions en què el pacient pren simultàniament un medicament amb
un altre medicament o altres substàncies. Com a conseqüència, una substància modifica l’activitat de
l’altra, tant sigui potenciant com disminuint l’efecte esperat o potenciant-ne la toxicitat.
Es pot produir entre:
•
•
•
•

Medicament – medicament
Medicament – aliment
Medicament – planta medicinal
Medicament – producte dietètic

9.4.5. Resposta insuficient al tractament
El pacient no respon suficientment al tractament, hi ha una falta de millora o absència de l’efecte
terapèutic esperat. Això es pot produir per les circumstàncies següents:
• Confusió de la indicació d’un medicament
– Per error de prescripció o dispensació
– Per confusió personal del pacient o del cuidador
• Susceptibilitat personal
• La dosi prescrita és insuficient
• El número de medicaments prescrits són insuficients

9.4.6. Contraindicació
El pacient pren un medicament pel qual presenta una incompatibilitat personal com, per exemple:
• una patologia associada
• un trastorn en estat inactiu que es podria activar
• intoleràncies
• al·lèrgies
• situacions fisiològiques determinades (per exemple: embaràs o aquelles que inclou la fitxa tècnica)

9.4.7. Duplicitat
El pacient utilitza simultàniament dos o més medicaments d’un mateix grup terapèutic, de diferent
principi actiu, sense ser prescrits com a tractament conjunt i que poden produir un augment de
l’efecte terapèutic amb el posterior risc sobre la seguretat del pacient. Pot produir-se per:
•
•
•
•
•

Automedicació per part del pacient
Error de prescripció
Error de l’administració
Confusió sobre la indicació d’un medicament
Falta de coordinació entre l’equip de professionals sanitaris que atenen el pacient
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9.4.8. Sospita de reacció adversa
El pacient pren un medicament que li ocasiona una modificació negativa de l’estat de salut. Es produeix un efecte no desitjat del medicament, amb l’aparició d’un problema de salut nou, no depenent
de la dosi administrada. Això inclou les reaccions adverses al medicament (RAM), tant les descrites
en la fitxa tècnica com les que apareguin per primera vegada.
Cal recordar que s’ha de notificar qualsevol sospita de reacció adversa. El sistema de notificacions de
sospites de reaccions adverses a medicaments (sistema de Targeta Groga) és important per ajudar a
monitorar la seguretat dels medicaments que es comercialitzen: www.targetagroga.cat.
Acabada la revisió del tractament farmacològic, si es detecta algun PRM, el farmacèutic podrà intervenir proposant alguna de les següents actuacions:
1.
2.
3.
4.
5.

Facilitar informació (IPM)
Oferir educació sanitària
Proposar altres canvis (modificacions estils de vida)
Notificar farmacovigilància
Derivar al metge i comunicar PRM bé proposant els canvis pertinents o no

9.5 Situacions especials
9.5.1 Urgències i emergències hipertensives
Les urgències i emergències hipertensives són totes aquelles elevacions agudes i mantingudes de
la pressió arterial superior o igual a 190 mmHg de PAS o de 110mmHg de PAD. D’una banda, les
urgències són asimptomàtiques, sense compromís vital immediat i, en general, només cal que el
farmacèutic comunitari faci una correcta derivació al Centre d’Atenció Primària.
Requereixen una reducció de la pressió arterial progressiva, en un lapse de temps que pot oscil·lar
entre les 24 i les 48 hores. El tractament acostuma a ser per via oral. Cal recordar que en la majoria
dels casos es tractarà de pacients insuficientment tractats o incomplidors. El farmacèutic ha d’estar
amatent a aquestes dues situacions per reduir-ne la probabilitat d’aparició.
De l’altra banda, les emergències van acompanyades d’una lesió greu d’algun dels òrgans diana.
Suposen un risc vital per al pacient i requereixen assolir una davallada de la xifra de pressió arterial
en un termini de poques hores. Per tant, el pacient necessita atenció hospitalària.

9.5.2 HTA en l’ancià fràgil
El tractament de la HTA en les persones grans redueix la mortalitat cardiovascular en totes les formes
de la malaltia. Aquests resultats s’obtenen, fins i tot, en el cas de les persones molt grans (> 80 anys).
L’objectiu terapèutic és el mateix que el que es fixa per a la població general. Com a criteri general

CONSELL DE COL·LEGIS FARMACÈUTICS DE CATALUNYA

37

Guia per l’abordatge de la Hipertensió arterial a la farmàcia comunitària
ATENCIÓ I SEGUIMENT DE PACIENTS AMB HIPERTENSIÓ ARTERIAL DIAGNOSTICADA

es pot acceptar en alguns casos 140-150/90 mmHg, encara que el criteri haurà de contemplar l’edat
biològica i no la cronològia. A més, els ancians solen tenir valors elevats de PAS, però no necessàriament de PAD (com en la HTA sistòlica aïllada), per això caldrà controlar que els valors de PAD no
siguin inferiors a 60 mmHg19, 20.
En aquest grup les modificacions dels estils de vida són una de les actuacions més importants, especialment la restricció sòdica lleugera i a la pèrdua de pes. Cal recordar que és convenient, quan
es mesura la pressió, descartar la hipotensió ortostàtica, com ja s’ha indicat en el capítol sobre la
correcta presa de la pressió arterial.
El tractament de la HTA en els ancians requereix començar els tractaments amb dosis més baixes i
anar-los incrementant gradualment.

9.5.3 HTA en l’embarassada
Els estats hipertensius són el conjunt de patologies que es donen durant la gestació, el nexe d’unió
de les quals és la hipertensió30. Actualment, afecta el 10 % de les embarassades i és la causa més
freqüent de morbimortalitat maternoinfantil31. La seva prevalença en els darrers anys ha augmentat
a mesura que s’han fet més freqüents el seus factors de risc32:
•
•
•
•
•
•
•

Nul·liparitat
Edat
Antecedents familiars de preeclàmpsia
Antecedents personals d’hipertensió en gestacions prèvies
Factors de risc cardiovascular previs: diabetis mellitus, MRC, HTA, obesitat, etc.
Síndrome antifosfolipídica
Tipus d’embaràs (per exemple: embaràs múltiple, molar, etc.)

Les dones embarassades tenen un seguiment molt estret des dels EAP. En cas que es faci la presa de
tensió arterial a la farmàcia comunitària i els valors siguin PAS≥140 mmHg i/o PAD≥90 mmHg, caldrà
derivar la usuària al seu metge amb caràcter d’urgència. Cal que el metge faci proves diagnòstiques
complementàries per distingir el tipus d’HTA en l’embaràs (HTA preexistent, HTA gestacional i preeclàmpsia) i establir el tractament més adient.

10. Fitoteràpia i HTA
Tradicionalment sempre s’han utilitzat les plantes medicinals com a complement en el tractament
farmacològic dels pacients hipertensos. A l’annex 13 trobareu un seguit de taules que tenen com a
font l’Agència Europea del Medicament (EMA) i que aborden diferents aspectes relacionats amb el
tractament de la hipertensió arterial. La taula 11 mostra les plantes més utilitzades amb propietats
hipotensores, mentre que les taules 12 i 13 mostren les plantes diürètiques i la seva posologia recomanada. La taula 14 estableix una llista de plantes, indicades en el cas d’estrès mental i estat d’ànim,
amb acció sedant, que poden ser utilitzades com a complement terapèutic en casos d’hipertensió.
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MODEL DE CONSENTIMENT INFORMAT
Primer nivell d’informació

Dades de l’usuari
Nom i cognoms:
DNI:
Adreça:
Telèfon mòbil:					Telèfon fix:
Adreça de correu electrònic:
Altres dades:
*1

Informació bàsica relativa a la protecció de dades (aquesta informació ha de quedar dintre del camp de visió de

l’interessat).

D’acord amb el que estableix el Reglament europeu de PD, la llei i els reglaments que el despleguen, té dret
a la següent informació bàsica sobre el tractament de les dades que proporcionarà en aquest formulari.

Responsable de tractament (titular de l’oficina de farmàcia)
Nom i cognoms:
Adreça:
Correu electrònic:
Telèfon:
Finalitat del tractament
Atenció i seguiment amb teràpia farmacològica d’acord amb la “Guia d’abordatge de la hipertensió arterial
a la farmàcia comunitària”.
Base legal (Art. 2n Llei 31/1991 de 13 de desembre, d’ordenació farmacèutica de Catalunya, execució de la
prestació de serveis professionals farmacèutics) i el consentiment de l’usuari.
Destinataris
No està prevista la cessió de les dades de caràcter personal, llevat de les estrictament legals. En el cas
d’autoritzar un altre titular d’oficina de farmàcia, ambdós podran accedir a les dades incloses a la fitxa excepte, aquelles valoracions subjectives que els professionals incloguin en el mateix camp.*2
En cas que la corporació farmacèutica vulgui fer una explotació de les dades recopilades amb l’objectiu de
fer estudis estadístics en l’àmbit de la investigació, l’informem que abans seran convertides en anònimes
de manera que no seran identificables en els processos que les incloguin per obtenir perfils i tendències
poblacionals.
_______________
*1

*2

La informació que li facilitem és la bàsica, si vol accedir a informació addicional (indicar com accedir-hi: suport
paper, pàgina web, indicació al dors del document en suport paper, etc.)
Confirmar si vol que sigui així.
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Drets
Pot exercir els drets d’accés, de rectificació, de supressió, demanar la portabilitat i/o oposar-se o limitar el
seu tractament a (indicar el nom del responsable del tractament i el carrer oficina de farmàcia/adreça
de correu electrònic).

•

Autoritza el responsable farmacèutic a tractar la informació relativa a la seva salut amb la finalitat
descrita.

•

Autoritza el responsable del tractament a enviar-li comunicacions electròniques i en suport paper
de promocions i a proporcionar-li qualsevol informació lligada a les seves preferències, segons el
seu consum de productes sense prescripció. SÍ

Signatura, nom i DNI

CONSELL DE COL·LEGIS FARMACÈUTICS DE CATALUNYA

46

NO

Guia per l’abordatge de la Hipertensió arterial a la farmàcia comunitària
ANNEX 1. Model de consentiment informat i model de revocació del consentiment

Segon nivell d’informació
Hauria de constar a la pàgina web dels titulars d’oficina de farmàcia o com informació exposada, clarament
visible, en cartell, panels o tríptics, perquè els usuaris la puguin consultar.

Responsable de tractament (titular de l’oficina de farmàcia)
Nom i cognoms:
Adreça:
Correu electrònic:
Telèfon:
Finalitat del tractament
La hipertensió arterial és un dels factors de risc evitables de les malalties cardiovasculars, que són la primera causa de mort al món. El cribratge poblacional de la hipertensió i el seguiment farmacoterapèutic
del pacient hipertens són dues estratègies que duen a terme els farmacèutics comunitaris i que permeten
evitar aquestes morts mitjançant el monitoratge de la tensió arterial de pacients hipertensos i també de
la població sana. Aquesta monitorització tan sols necessita de la mesura periòdica de la tensió arterial, la
custòdia de les dades de les mesures i la capacitat de derivar a altres professionals sanitaris en els casos
necessaris, segons el consens de la “Guia d’abordatge de la hipertensió arterial a la farmàcia comunitària”.
(Aquesta guia es pot consultar al web col·legial).
Les dades es conservaran mentre duri la prestació del servei i el termini que estableixi en cada moment
la legislació vigent relativa a la prescripció de les accions que pogués exercir l’usuari de les dades contra
les infraccions en què incorri el responsable de tractament, tret del cas que l’usuari exerceixi els drets de
cancel·lació o de supressió.
Base legal
(Art. 2n Llei 31/1991 de 13 de desembre d’ordenació farmacèutica de Catalunya, execució de la prestació
dels serveis professionals farmacèutics i l’article 86.1 del Reial Decret Legislatiu pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i els productes sanitaris). També el consentiment de l’usuari, que assenteix en el moment que demana el servei i el contracta. Amb aquest efecte, és
imprescindible que l’usuari proporcioni les dades personals necessàries per obtenir el servei i les mantingui actualitzades. En cas que no proporcioni les dades necessàries o no les mantingui actualitzades, la
prestació del servei podria quedar afectada.
Les dades recopilades i les que s’obtinguin en la prestació del servei serviran únicament per a la finalitat
explícitament indicada i no s’utilitzaran per fer un tractament ulterior que sigui incompatible amb aquesta
finalitat. En cas de voler aquesta utilització ulterior, abans d’iniciar el tractament hem de proporcionar a
l’interessat la informació sobre aquesta altra finalitat i qualsevol informació addicional que sigui pertinent,
al marge de demanar el consentiment si fos necessari.
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El responsable farmacèutic no farà cap tractament que impliqui decisions automatitzades, ni elaborarà
perfils amb les dades dels usuaris, si no és que es produeix un procés d’anonimització previ.
Destinataris
No està prevista la cessió de dades de caràcter personal, llevat les estrictament legals. No obstant això,
informem que si el responsable de tractament contracta amb el seu col·legi professional la prestació de
serveis tecnològics que impliquin l’accés del Col·legi a les dades del responsable de tractament, el Col·legi
passa a tenir la consideració d’encarregat de tractament i aquest si ho creu pertinent pot subcontractar
alguns dels serveis tecnològics al Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, que en aquest cas
tindrà la condició de sots- encarregat de tractament.
Drets
Pot exercir els drets d’accés, de rectificació, de supressió, demanar la portabilitat o oposar-se o limitar el
seu tractament a (indicar el nom del responsable del tractament i el carrer oficina de farmàcia/adreça de
correu electrònic).
El dret d’accés implica la possibilitat que l’usuari pugui obtenir informació de les seves dades, el tractament
que en fa el titular d’oficina de farmàcia i a obtenir un còpia d’aquestes. L’usuari no té dret a obtenir informació de les anotacions subjectives que el farmacèutic faci a l’apartat d’observacions, si aquest s’hi oposa.
Per exercir el dret de rectificació, en la sol·licitud l’usuari ha de fer constar a quines dades fa referència i
la correcció que s’hagi de dur a terme, i si és el cas, aportar la justificació de la inexactitud o del caràcter
incomplet de les dades objecte de tractament.
L’exercici del dret de limitació i/o supressió del tractament, pot ser una dificultat a l’hora de prestar el servei
contractat. En qualsevol cas, el titular de l’oficina de farmàcia només conservarà les dades per l’exercici o
la defensa de reclamacions.
La portabilitat consisteix en el dret que el responsable de tractar les dades de forma automatitzada les
cedeixi o transfereixi a qualsevol que l’interessat indiqui en un format estructurat , intel·ligible i autònom.
També té dret de reclamar contra una actuació il·legítima del responsable de tractament davant l’autoritat
de control.
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MODEL DE REVOCACIÓ DEL CONSENTIMENT, OPOSICIÓ AL TRACTAMENT I SUPRESSIÓ DE DADES

Dades del titular de l’oficina de farmàcia
Nom i cognoms:
Adreça:
Correu electrònic:
Telèfon:
Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms:
Adreça:
Telèfon mòbil:				
Adreça de correu electrònic:

, telèfon fix:

Per mitjà d’aquest escrit expresso el desig d’exercir el meu dret de revocació del consentiment i la supressió de les meves dades personals, de conformitat amb allò que estableix el reglament general de protecció
de dades (Reglament (UE) 2016/679), i
DEMANO:
1. Que se’m faciliti gratuïtament la supressió dels meus fitxers en un termini màxim d’1 mes a comptar
des de la recepció d’aquesta sol·licitud, per (marcar amb una X el que pertoqui):
Tractament il·lícit de dades
Desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o la recollida
Haver revocat el meu consentiment
Haver-me oposat al tractament.
2. Que, si la sol·licitud del dret de supressió és estimada, em trameti per correu la confirmació de la
supressió o si no la denegació i els motius pels quals es denega, a l’adreça electrònica indicada més
amunt, en el termini d’un mes des de la resolució estimatòria de la sol·licitud d’accés.

(Lloc)				,

d’			de

Signatura:
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Resposta per e-mail de la sol·licitud
Senyor / senyora,
Amb aquest escrit, i d’acord amb la sol·licitud que ens va enviar en data (indicar data) relativa a l’exercici
del dret de revocació, oposició i supressió, de conformitat amb allò que estableix el reglament general de
protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679), li comuniquem que:
En compliment al deure establert en la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal, el responsable titular de l’oficina de farmàcia suprimirà de les seves dades personals, un dels
requisits que a continuació detallem (marcar amb una X el que pertoqui):
Tractament il·lícit de dades
Desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o la recollida
Haver revocat el consentiment
Haver-se oposat al tractament.
Donem per exercit el dret que va sol·licitar, i estem a disposició seva per aclarir qualsevol dubte addicional
que tingui sobre aquest tema.
Atentament,
Nom i cognoms
Signatura

Dades sobre l’oficina de farmàcia:
Farmàcia:
Domicili:

CONSELL DE COL·LEGIS FARMACÈUTICS DE CATALUNYA

50

Guia per l’abordatge de la Hipertensió arterial a la farmàcia comunitària
ANNEX 2. Protocol per a la correcta determinació de la pressió arterial

CONDICIONS PRÈVIES
•

•

•

El pacient ha d’evitar:
– Menjar abundantment, fumar, beure alcohol i/o cafè els 30 minuts previs a la visita.
– Fer exercici físic, de mitja hora a una hora, abans de la visita.
– Prendre agents simpaticomimètics, inclosos els col·liris midriàtics.
– Tenir la bufeta de l’orina plena.
El professional sanitari ha de preguntar si pren alguna medicació, si existeix un diagnòstic previ d’HTA i quan
s’ha pres l’últim comprimit de medicament antihipertensiu, en cas que se’n prengui.
– La presa de medicaments pot alterar el valor de la PA. Es recomana que la mesura es realitzi abans de la
ingesta de la medicació (període “vall”) i no en plena fase d’acció farmacològica (període “pic”).
– En pacients medicats s’ha de tenir en compte el moment de la presa i la vida mitjana del fàrmac.
Preguntar si pren alguna medicació, si existeix un diagnòstic previ d’HTA i quan s’ha pres l’últim comprimit de
medicament antihipertensiu, en cas que se’n prengui.

POSTURA
•
•

•
•

Col·locar el braç còmodament sense roba que l’estrenyi ( la roba fina no interfereix en la mesura).
Asseure’s còmodament en una cadira amb respatller i amb el braç recolzat sobre una superfície plana, a l’alçada
del cor (recomanada per a mesures rutinàries) o bé estirar-se amb el braç recolzat a l’altura del cor.
– En circumstàncies especials, persones grans i/o diabètiques, pot ser útil prendre la pressió en sedestació i
després en bipedestació per tal de descartar la hipotensió ortostàtica.
Esperar en silenci en aquesta posició 5 minuts abans de realitzar la mesura.
No parlar durant la mesura (ni l’observador ni el pacient).

ENTORN
•
•
•

Procurar que hi hagi un ambient relaxat i confortable.
Mantenir una temperatura ambient agradable.
Evitar sorolls intensos i situacions d’alarma.

MATERIAL
•
•
•

Disposar en tot moment d’un equip validat i en bones condicions de manteniment, preferentment electrònic i
automàtic.
La cambra d’aire del braçal ha d’ocupar 2/3 parts de la circumferència del braç.
Disposar dels braçalets adequats segons la circumferència del braç (infantil, obesitat).

TÈCNICA
•

•
•

Inicialment, cal determinar el braç control del pacient on es mesurarà la pressió arterial. Si no sap quin és, cal
mesurar la PA en els dos braços. En el cas que no hi hagi diferència en els valors de la PA, el braç control serà
el braç no dominant. Si la diferencia és >10 mmHg caldrà repetir la mesura i, si es manté, el braç control serà
el que tingui la pressió més elevada.
Cal realitzar, com a mínim, 2-3 mesures tensionals separades, almenys, per un minut; s’aconsella fer la mitjana
de les mesures més concordants.
En casos molt discordants (> 10mmHg) s’aconsella afegir-hi mesures addicionals (almenys una tercera presa) i
fer-ne la mitjana sense incloure la primera.
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Model

Característiques

Utilització

Avantatges

ESFIGMOMANÒMETRE
DE MERCURI

Columna de mercuri
graduada de 2 en 2 mmHg

Col·locació de l’aparell
en una superfície plana, a
l’alçada dels ulls

Aparell de mecanisme
senzill, precís i barat, el
més utilitzat per al diagnòstic i l’avaluació de la
teràpia antihipertensiva

Braçal bossa inflable
Revisions i calibratges
Pera, vàlvules i connexions anuals de tot l’aparell
de goma
Disposar d’un esfigmomanòmetre de mercuri
amb connexió en Y

MANÒMETRE
ANEROIDE

Esfera amb agulla indicadora

Revisions i calibratges
cada 6 mesos per especialistes

Aparell utilitzat a la majoria dels assaigs clínics

Fàcil maneig
Poc pes

Braçal i bossa inflable
Ocupa poc espai
Pera, vàlvules i connexions
de goma

MANÒMETRE ELECTRÒNIC SEMIAUTOMATIC (inflat manual) i/o
AUTOMÀTIC (inflat per
compressió

APARELLS VALIDATS
SEGONS ELS CRITERIS
DE L’AAMI* I/O BHS*
OSCIL·LOMETRICS
- UA 751
- HEM 705 CP (OMRON)
- HEM 711 (OMRON)
- MX2I (OMRON)
- M1 (OMRON)
- M10-IT (OMRON)
- VEROVAL DUO
CONTROL (HARTMANN)
AUSCULTATORIS
- DS 40 (NISSEI)
- DS 55P (NISSEI)
- TYCOS
ANEROIDES
- HP 5308 (PHILLIPS)
- CUFFED (NISSEI)

Auto mesura (AMPA)

Fàcil maneig

Tècnica utilitzada normalment en el domicili, realitzada pel propi pacient
i/o observador entrenat i
experimentat

Fiable, assequible i
còmode

En seguiment (Guia
SCHTA), 1-2 dies laborables per setmana, 2-3
mesures separades per
1 minut matí i nit, i fent
la mitjana de totes les
mesures realitzades
Revisions i calibratges
cada 6-12 mesos amb un
aparell de mercuri

*AAMI: Associació per a l’Avanç de la Instrumentació Mèdica
*BHS: Societat Britànica d’Hipertensió

CONSELL DE COL·LEGIS FARMACÈUTICS DE CATALUNYA

52

En AMPA
- Contribueix al diagnòstic del fenomen de
“bata blanca”
- Contribueix a la millor
avaluació de l’eficàcia
antihipertensiva en
els diferents règims
terapèutics
- Coneixement del perfil
tensional diürn
- Millora del compliment
terapèutic
- Reducció del cost en
medicaments i de les
visites clíniques

Guia per l’abordatge de la Hipertensió arterial a la farmàcia comunitària
ANNEX 4. Nivells d’evidència científica i graus de recomanació

Las definicions dels nivells d’evidència científica són les de la US Agency for Healthcare Research
and Quality i la classificació dels graus de recomanació és la que la Scottish Intercollegiate Guidelines
Network (SIGN) va proposar a partir dels anteriors nivells.

Nivell

Tipus d’evidència científica (EC)

Ia

Obtinguda de metaanàlisi d’assajos clínics aleatoritzats.

Ib

Obtinguda d’almenys un assaig clínic aleatoritzat.

IIa

Obtinguda almenys d’un estudi prospectiu controlat ben dissenyat sense aleatoritzar.

IIb

Obtinguda almenys d’un estudi quasiexperimental ben dissenyat.

III

Obtinguda d’estudis observacionals ben dissenyats, com
estudis comparatius, estudis de correlació o estudis de casos
i controls.

IV

Obtinguda de documents o opinions de comitès d’experts i/o
experiències clíniques d’autoritats de prestigi.

Grau

Recomanació

A
(nivell d’EC Ia, Ib)

Requereix disposar, al menys, d’un assaig clínic aleatoritzat
com a part d’un conjunt d’EC globalment de bona qualitat i
consistència en relació amb la recomanació específica.

B
(nivell d’EC IIa, IIb, III)

Requereix disposar d’estudis clínics metodològicament
correctes que no siguin assajos clínics aleatoritzats sobre el
tema de la recomanació. Inclou estudis que no compleixin els
criteris ni d’A ni de C.

C
(nivell d’EC IV)

Requereix disposar de documents o opinions de comitès
d’experts i/o experiències clíniques d’autoritats reconegudes.
Indica l’absència d’estudis clínics directament aplicables i
d’alta qualitat.
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Guia per l’abordatge de la Hipertensió arterial a la farmàcia comunitària
ANNEX 5. Tècnica per a la correcta indicació i realització d’un AMPA10,19,20,21

•

Cal instruir adequadament el pacient. Podem emprar elements d’educació sanitària de tipus indirecte (gràfics o audiovisuals).

•

Cal comprovar que el pacient ha entès les instruccions sobre com realitzar una mesura correcta. És
important que realitzi una mesura en presència del farmacèutic.

•

Cal dir al pacient que ha de realitzar diferents mesures al llarg del dia. Un esquema vàlid seria
recomanar-li una mesura en llevar-se (per veure els efectes residuals del tractament) i l’altra abans
de sopar.

•

El pacient ha de conèixer els objectius de control (mesures recomanades) pactats amb el seu
metge, infermer/a o farmacèutic/a. Mentre no presenti valors extrems o una simptomatologia (defalliments, mal de cap, etc.) que n’aconselli la mesura la PA aquest podrà seguir l’esquema descrit
abans, almenys una setmana abans del control a consulta.

•

Cal prendre’s com a mínim dues mesures amb un interval d’almenys 1 minut.

•

Cal recomanar al pacient que repeteixi aquest esquema de preses almenys una setmana abans de
consultar sobre el control de la seva HTA.

-

En la identificació diagnòstica o valoració terapèutica:
Entre 3 a 7 dies laborables, mesures dobles o triples matí i tarda, cal fer la mitjana de totes les
mesures exceptuant el primer dia.

-

En el seguiment de pacients estables i controlats:
1 o 2 dies laborables per setmana, mesures dobles o triples matí i tarda, cal fer la mitjana de totes
les mesures.

Cal recordar que l’objectiu terapèutic en l’AMPA equivalent a 140/90 mmHg en consulta és
135/85 mmHg.
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# cada any.

Derivació metge

Si
PAS >140 mmHg i/o
PAD > 90 mmHg

Si
PAS >140 mmHg i/o
PAD > 90 mmHg

Derivació metge

Seguiment de preses
de pressió arterial
durant 1 mes

Intervenció
farmacèutica
canvis estil de vida

Valoració altres
factors de risc (*)

Seguiment de preses
de pressió arterial
durant 2 mesos

Intervenció
farmacèutica
canvis estil de vida

Valoració altres
factors de risc (*)

PAS 160 – 179 mmHg
i/o
PAD 100 – 109 mmHg

HTA GRAU 2

Derivació urgent a
l’EAP en el mateix dia

Derivació metge

(*) Si té els següents factors
de risc:
- Diabetis
- Malalties cardiovasculars
- Malaltia cerebrovascular
- Malaltia renal

Derivació immediata
urgències Hospital

PAS ≥210 mmHg o
180 -209 mmHg
(simptomàtic)
i/o
PAD ≥120 mmHg o
110 -119 mmHg
(simptomàtic)

PAS 180 – 209 mmHg
(asimptomàtic)
i/o
PAD 110 – 119 mmHg
(asimptomàtic)

Intervenció
farmacèutica
canvis estil de vida

HTA GRAU 3
EMERGÈNCIA HIPERTENSIVA

HTA GRAU 3
URGÈNCIA HIPERTENSIVA

Davant de qualsevol simptomatologia compatible amb un esdeveniment cardiovascular agut s’ha de derivar al metge,
independentment dels valors de pressió.

# cada 4 anys en
persones entre 14-40 anys.
# cada 2 anys en
persones >40 anys.

- Intervenció farmacèutica
sobre estils de vida.
- Recomanar cribratge
HTA:

- Intervenció
farmacèutica sobre
estils de vida.
- Recomanar cribratge
HTA:

PAS 140 – 159 mmHg
i/o
PAD 90 – 99 mmHg

PAS 130 – 139 mmHg
i/o
PAD 85 – 89 mmHg

PAS <130 mmHg
i/o
PAD <85 mmHg

(ÒPTIMA: PAS<120 mmHg
i PAD<80 mmHg)

HTA GRAU 1

NORMAL ALTA

ÓPTIMA - NORMAL

MESURA DE LA PRESSIÓ ARTERIAL
SEGONS PROTOCOL

Guia per l’abordatge de la Hipertensió arterial a la farmàcia comunitària
ANNEX 6. Protocol d’actuació farmacèutica per a persones no diagnosticades d’HTA

CONSELL DE COL·LEGIS FARMACÈUTICS DE CATALUNYA

Guia per l’abordatge de la Hipertensió arterial a la farmàcia comunitària
ANNEX 7. Exemple d’intervenció alimentària hiposòdica

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

Esmorzar

1 cafè amb
llet desnatada (100 cc
llet) amb
sacarina
50 g pa amb
formatge
fresc sense
sal (60 g)

1 cafè amb
llet desnatada (100 cc
llet) amb
sacarina
50 g pa amb
formatge
fresc sense
sal (60 g)

1 cafè amb
llet desnatada (100 cc
llet) amb
sacarina
50 g pa amb
formatge
fresc sense
sal (60 g)

1 cafè amb
llet desnatada (100 cc
llet) amb
sacarina
50 g pa amb
pernil dolç
sense sal
(50 g)

1 cafè amb
llet desnatada (100 cc
llet) amb
sacarina
50 g pa amb
formatge
fresc sense
sal (60 g)

1 cafè amb
llet desnatada (100 cc
llet) amb
sacarina
50 g pa amb
melmelada
light amb
edulcorant

1 cafè amb
llet desnatada (100 cc
llet) amb
sacarina
50 g pa amb
melmelada
light sense
sacarosa

Mig matí

1 iogurt desnatat amb
sacarina
1 poma mitjana (150 g)

1 iogurt desnatat amb
sacarina
1 pera mitjana (150 g)

1 iogurt desnatat amb
sacarina
1 poma mitjana (150 g)

1 iogurt desnatat amb
sacarina
1 pera mitjana (150 g)

1 iogurt desnatat amb
sacarina
1 poma mitjana (150 g)

1 iogurt desnatat amb
sacarina
1 pera mitjana (150 g)

1 iogurt desnatat amb
sacarina
1 poma mitjana (150 g)

Dinar

150 g patata
250 g mongeta tendra
120 g pollastre planxa
amb enciam
i pastanaga
ratllada
10 g d’oli
40 g pa
150 g mandarines

200 g espinacs bullits
saltejats amb
pinyons (12
unitats)
100 g salmó
a la papillota
+ 50 g carxofes
10 g d’oli
40 g pa
150 g taronja

200 g tomàquet i 100 g
cogombre
Truita de
verdures (2
ous amb carbassó, porro
albergínia)
10 g d’oli
40 g pa
150 g mandarines

Arròs (60 g)
amb verdures (100 g)
120 g conill
guisat amb
ceba
40 g pa
10 g d’oli
150 g taronja

Puré de carbassó (100 g
porro, 150 g
carbassó)
40 g mongetes del
ganxet amb
pebrot
50 g lluç a la
planxa
40 g pa
10 g d’oli
150 g kiwi

100 g
d’escarola
100 g de
xampinyons
70 g macarrons
50 g carn
picada de
pollastre
40 g pa
15 g d’oli
150 g taronja

150 g
d’albergínia
150 g tomàquet
100 g de ceba
(tot al forn)
200 g patata
100 g llonzat
de porc al
forn
40 g pa
10 g d’oli
Macedònia
de pera i
pinya

Berenar

1 infusió
2 biscotes
15 g ametlles

1 iogurt desnatat
1 infusió
2 biscotes

1 infusió + 1
iogurt
2 biscotes
15 g ametlles

1 iogurt desnatat
1 infusió
2 biscotes

1 infusió + 1
iogurt
2 biscotes
15 g ametlles

1 iogurt + 1
infusió
2 biscotes
15 g ametlles

1 iogurt + 1
infusió
2 biscotes
15 g avellanes

Sopar

Amanida de
200 g tomàquet amb
orenga
50 g d’arròs
saltejat amb
all i julivert
1 truita (1 ou)
10 g d’oli
150 g de
meló

100 g enciam
100 g pastanaga
100 g ceba
150 g lluç a la
planxa amb
all i julivert +
200 g patata
10 g d’oli
150 g préssec

Sopa amb
40 g pasta i
verdures
100 g rap a la
planxa amb
all i julivert
amb 100 g
d’enciam
10 g d’oli
200 g de
meló

100 g
d’enciam
100 g tomàquet
2 nous
60 g formatge fresc
sense sal
10 g d’oli
150 g préssec

150 g cabdells
50 g ceba
100 g tomàquet
100 g pastanaga
50 g pernil
dolç sense
sal
10 g d’oli
200 g meló

200 g
d’espinacs
(bullits)
150 g patata
100 g llenguado a la
planxa amb
all i julivert
15 g d’oli
150 g préssec

150 g enciam
100 g pastanaga crua
ratllada
100 g sardines a la
planxa amb
all i julivert
10 g d’oli
150 g mandarines
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Guia per l’abordatge de la Hipertensió arterial a la farmàcia comunitària
ANNEX 8. Piràmide de l’exercici físic i la hipertensió

VIDA SEDENTÀRIA: Poques hores al dia

EXERCICI ELEVAT: 1 a 3 vegades/setmana
Running, tennis, natació

EXERCICI MODERAT: 2 a 5 vegades/setmana
Passejar a ritme ràpid, bicicleta,
esports tranquils

EXERCICI FREQÜENT: Cada dia
Passejar ritme normal, pujar escales,
jardineria, tasques domèstiques

•

En la hipertensió, el programa d’activitat física ha d’anar lligat a aconseguir un bon estat de salut
i forma. La pràctica de l’exercici físic ha de ser de forma regular i controlada. No es recomana fer
grans esforços ni de forma aïllada, ja que pot augmentar la tensió arterial de forma puntual.

•

L’exercici físic és beneficiós per a la persona hipertensa, ja que afavoreix la disminució del pes corporal mantenint el pes ideal, modificant el perfil lipídic i disminuint l’agregació plaquetària, factors
importants en el control de la hipertensió.

•

S’han de tenir en compte diferents factors de l’exercici físic com el tipus d’exercici, la freqüència,
la duració, la intensitat i la progressió.

•

Es recomanen certes precaucions abans de començar un exercici físic. És preferible la realització
d’activitat física d’intensitat baixa o moderada.

•

Els exercicis més recomanats són els dinàmics; com córrer, nedar, caminar, etc.

•

Els exercicis estàtics, com l’aixecament de peses, etc. no es recomanen ja que poden augmentar
la pressió arterial en el moment de l’activitat i provocar riscos innecessaris. En el cas de practicar
aquest tipus d’activitat es recomana fer-ho moltes vegades seguides però amb poca resistència.

Seguint el criteri de la piràmide veiem com queda expressada la conveniència de fer exercici físic, tot
i que sempre hem de tenir en compte que això també dependrà de la mobilitat que tingui la persona.
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Guia per l’abordatge de la Hipertensió arterial a la farmàcia comunitària
ANNEX 9. Exemple de material de suport per a pacients
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Guia per l’abordatge de la Hipertensió arterial a la farmàcia comunitària
ANNEX 10. Protocol d’actuació farmacèutica per a persones amb tractament farmacològic per HTA

MESURA DE LA PRESSIÓ ARTERIAL
SEGONS PROTOCOL

Per sota de l’objectiu
terapèutic individual.*

Per sobre de l’objectiu
terapèutic individual.*

En general d’inici:
PAS < 140 mmHg
i/o
PAD < 90 mmHg

En general d’inici:
PAS 140 – 179 mmHg
i/o
PAD 90 – 109 mmHg

PAS 180 – 209 mmHg
i/o
PAD 110 – 119 mmHg
asimptomàtic

Derivació urgent a
l’EAP en el mateix dia
Control periòdic associat a
la dispensació. Mínim cada
3 mesos

Revisió ús medicació

PAS ≥ 210 mmHg
i/o
PAD ≥ 120 mmHg
o
PAS 180 – 209 mmHg
i/o
PAD 110 – 119 mmHg
simptomàtic

Derivació immediata
a serveis d’urgències

PRM gestionable des
de FC?
No

Derivació al metge
(full interconsulta)

Sí

Intervenció farmacèutica

Seguiment de preses
de TA freqüència
segons FRCV entre
1-2 mesos

*Objectiu terapèutic individual en hipertensió
El primer objectiu farmacoterapèutic antihipertensiu ha de ser reduir la PA a menys de 140/90 mmHg.
Si el tractament es tolera bé, s’ha d’intentar assolir valors menors de 130/80 mmHg en la majoria de
pacients menors de 65 anys.
En pacients majors de 65 anys i/o amb malaltia renal (MR) la PAS s’ha de disminuir entre 140 i 130
mmHg. En general, es recomana reduir la PAD per sota de 80 mmHg, tot i que en pacients fràgils
pot ser necessari adaptar l’objectiu terapèutic. En persones diagnosticades amb hipertensió arterial
s’establiran uns objectius personalitzats de pressió arterial sistòlica en funció de l’edat del pacient i
l’existència d’altres malalties concomitants.
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Guia per l’abordatge de la Hipertensió arterial a la farmàcia comunitària
ANNEX 11. Full d’interconsulta o derivació

FULL D’INTERCONSULTA O DERIVACIÓ

De (nom de farmacèutic/a) __________________________________________________________________________
núm. col·legiat __________________________ , que exerceix a la farmàcia (núm. id.) ______________________ ,
telèfon ________________________.
Al Dr./Dra. _________________________________________________________________________________________
del Centre d’atenció primària/Hospital ________________________________________________________________

Contacto amb vostè respecte al pacient senyor/a
____________________________________________________________________________________________________
Degut a (motiu de derivació)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
I que presenta les següents comorbiditats i/o antecedents personals:
Angina de pit				
Insuficiència cardíaca
Arrítmies				
Insuficiència hepàtica
Diabetis				
Insuficiència renal
Feocromocitoma			Malaltia cerebrovascular
Hipertensió				Malalties respiratòries
Hipertiroïdisme 			
MPOC
Infart recent				Úlcera pèptica
Altres ___________________________

(Segell i Signatura)
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BLOCADORS BETA
ADRENERGICS

DIÜRÈTICS

Espironolactona

Furosemida, torasemida i bumetanida.

ESTALVIADORS
DE POTASSI.- Normalment s’usen
associats amb els
diürètics tiazidics
o de nansa per
contrarestar les
pèrdues de potassi.
Poden usar-se en
monoteràpia en la
HT resistent.

DE NANSA.-Són
útils en hipertensos
amb insuficiència
cardíaca i/o insuficiència renal.

Atenolol,
bisoprolol,
celiprolol,
metoprolol,
nebivolol i
sotalol.

Clortalidona,
indapamida
i xipamida.

SULFONAMIDES

Redueixen els
símptomes de
l’angina de pit
i la morbiditat i
mortalitat després
d’un infart de
miocardi. Són
fàrmacs d’elecció
en malalts amb
antecedents d’infart
especialment si
ha angina de pit o
hipertensió.

Hidroclorotiazida.

TIAZÍDICS I AFINS.Són considerats
fàrmacs de primera
línia a dosis baixes
i són els d’elecció
per als pacients
hipertensos de més
de 60 anys i amb
hipertensió sistòlica aïllada.

Augmentar la dosi gradualment, en intervals
setmanals. No abandonar el tractament de
forma brusca perquè
podria precipitar o
empitjorar una angina
de pit

Dosi única: prendre al mati junt
amb el menjar.
Més d’una dosi:
l´ultima abans de les
6 de la tarda per no
aixecar-se a la nit per
orinar.

RECOMANACIONS

Casos greus d’asma
i MPOC. Insuficiència
cardíaca no controlada, bradicàrdia sinusal
(< 60 bpm), bloqueig
auriculo-ventricular
de 2n o 3r grau, xoc
cardiogènic. Feocromocitoma.

Hipersensibilitat o
al·lèrgia als diürètics
tiazídics i a les sulfamides. Insuficiència renal
i hepàtica greu, hiperuricèmia, hiponatremia,
hipercalcemia.
Malatia d’Addison.

CONTRAINDICACIONS

Embaràs (només
administrar al tercer
trimestre) i lactància.
Esportistes. Diabetis
(poden emmascarar
una hipoglucèmia).
Miastènia gravis.
Hipertiroïdisme
(n’emmascaren els
símptomes). Malalties
vasculars perifèriques.
Depressió

Embaràs, lactància i
porfíria. Poden produir
hipopotassèmia
(excepte estalviadors
de potassi), augment
dels nivell de glucosa
en diabètics i augment
dels nivells d’àcid úric.
Modificació de la dosi
en cas d’insuficiència
renal i hepàtica. Fotosensibilitat

PRECAUCIONS

Fatiga, mareig, cefalea,
broncospasmes,
insomni i depressió.
Vasoconstricció perifèrica amb extremitats
fredes i formigueig.

Alteracions metabòliques: hiperglucèmia,
glucosúria, hiperuricèmia, hipopotassèmia,
hipercolesterolèmia i
hipertrigliceridèmia.
Fotosensibilitat, sequedat de boca, astènia,
sedació,somnolència,
rampes, debilitat
muscular, impotència i
hipotensió ortostàtica.
Trastorns digestius:
nàusees, vòmits, dispèpsia restrenyiment o
diarrea.

EFECTES ADVERSOS

AINEs i els corticoides
antagonitzen l´efecte
hipotensor.
L´administració
conjunta amb altres
antihipertensius o
antidepressius pot
augmentar l´efecte
hipotensor.
Administrat amb antiarrítmics, augmentar
el risc de bradicàrdia i
bloqueig auriculoventricular.
Els antidepressius
tricíclics, astemizol, mizolastina, terfenadina,
cisaprida o fenotiazines incrementen el
risc d’arrítmies en els
pacients que prenen
sotalol.

Antihipertensius:
augment de l’efecte
hipotensor (IECA,
alfa blocadors, beta
blocadors i ARA-II).
AINEs: augmenten
el risc de nefrotoxicitat dels AINEs.
Antiarrítmics: si hi ha
hipocalèmia augmenta
la toxicitat cardíaca
d’amiodarona, quinidina i flecaïnida. Digoxina: se n’incrementa
la toxicitat en cas
d’hipocalèmia.
Ciclosporina,
IECA,ARA-II, sals de
potassi: augment del
risc d’hipercalièmia
amb estalviadors de
potassi. Liti: augment
de les concentracions
plasmàtiques de liti

INTERACCIONS

Guia per l’abordatge de la Hipertensió arterial a la farmàcia comunitària
ANNEX 12. Grups terapèutics emprats habitualment en el tractament de la HTA
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Benazepril,
Captopril,
Cilazapril, Enalapril,
Fosinopril,
Lisinopril,
Perindopril,
Quinapril, Ramipril,
Trandolapril.

Candesartan,
eprosartan,
irbesartan,
losartan,
olmesartan,
telmisartan i
valsartan.

Son d’elecció
en els pacients
que juntament
a la hipertensió
presenten diabetis,
insuficiència renal
o insuficiència
cardíaca. S’hauria
de ser caute en
FG<30-35 i en IR
de grau II reduir la
dosi a la meitat.

Són una alternativa
en pacients que
presenten efectes
adversos
als IECA. S’hauria
de ser caute en
FG<30-35 i en IR
de grau II reduir la
dosi a la meitat.

INHIBIDORS
DE L’ENZIM
CONVERTIDOR
D’ANGIO
TENSINA (IECA)

ANTAGONISTES
DELS RECEPTORS
D’ANGIOTENSINA
II (ARA-II)

(continuació)
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Es recomana precaució
en cas de pacient
d’edat avançada i/o
insuficiència renal.
Els àpats no alteren
l’absorció.

En pacients majors de
65 anys i/o amb insuficiència renal s’ha de
reduir la dosis inicial a
la meitat.
El captopril és l’IECA
d’inici. Té acció ràpida
i durada curta.
En pacients diabètics
s’han de controlar els
nivells de flucèmia,
principalment durant
el primer mes de tractament amb un IECA.

RECOMANACIONS

Embaràs (contraindicats al segon i tercer
semestre i desaconsellats al primer
semestre).
Hipersensibilitat als
IECAS o als ARA-II,
embaràs, angioedema
per IECA, insuficiència
hepàtica.

Embaràs i lactància.
Miastènia gravis.
Hipertiroïdisme
(n’emmascaren els
símptomes). Malalties
vasculars perifèriques.
Depressió

CONTRAINDICACIONS

Risc d’hiperpotassèmia
en pacients que
prenen suplements de
potassi o diürètics estalviadors de potassi,
en transplantament
renal, en estenosi bilateral de l’arteria renal o
malaltia renovascular.

Risc d’hipotensió a la
primera dosi en ancians o pacients amb
insuficiència cardíaca.
Risc d’hiperpotassèmia
en pacients que reben
suplements de potassi
o diürètics estalviadors
de potassi.

PRECAUCIONS

Els AINE antagonitzen
l’efecte hipotensor dels
ARA-II. La ciclosporina i els diürètics
estalviadors de potassi
augmenten el risc
d´hiperpotassèmia.
Els diürètics augmenten l´efecte hipotensor
dels ARA-II.
Els ARA-II redueixen
el liti i el telmisartan.
Augmenten la concentració plasmàtica de
digoxina.

Freqüents: tos, mareig
i cefalea.
Altres: hiperpotassemia, disgèusia,
deteriorament de la
funció renal, erupcions
cutànies i discràsies
sanguínies

El més freqüent es la
cefalea.
Amb menys freqüència: mareig, astènia,
insomni, tos, diarrea,
dolor abdominal,
edema, palpitacions,
taquicàrdia, miàlgia,
rampes musculars,
faringitis i congestió
nasal.

INTERACCIONS
Els AINEs antagonitzen
l’efecte hipotensor dels
IECA.
La ciclosporina, els
diürètics estalviadors de potassi i els
suplements de potassi
augmenten el risc
d´hiperpotassemia.
Els IECA redueixen
l’excreció de liti
Els diürètics augmenten l´efecte hipotensor
dels IECA.

EFECTES ADVERSOS

Guia per l’abordatge de la Hipertensió arterial a la farmàcia comunitària
ANNEX 12. Grups terapèutics emprats habitualment en el tractament de la HTA

BLOCADORS DEL
CANAL DEL CALCI
(BCC)

(continuació)

Segons la seva estructura química es
classifiquen així:
DIHIDROPIRIDÍNICS: El seu
Efecte es la vasodilatació que
Provoca una reducció de la
Resistència perifèrica. Poden produir
taquicàrdia reflexa.
NO DIHIDROPIRIDÍNICS: Tenen efecte
directe sobre el
miocardi causen
una disminució
de la contractabilitat miocardíaca
i un alentiment
de la conducció
auriculoventricular.
Tenen menys efecte
vasodilatador que
les dihidropirines.

No hidropiridínics:
verapamil i
diltiazem.

Dihidropiridínics:
Amlodipina,
felodipina,
lacidipina,
lercanidipina,
nicardipina,
nifedipina,
nisoldipina,
nitrendipina,
barnidipina,
manidipina i
nimodipina.
En pacients grans,
la dosi inicial ha de
reduir-se a la meitat.
Cal prendre la càpsula
o comprimit sense
mastegar i amb un got
d’aigua.
L’absorció del diltiazem és millor amb els
aliments. La resta és
indiferent.

RECOMANACIONS

Dihidropiridínics:
hipersensibilitat al fàrmac, insuficiència cardíaca descompensada
(en alguns dihidropiridínics d’acció ràpida),
angina inestable, infart
o hemorràgia cerebral
aguda i hipotensió
severa.
No dihidropiridínics:
insuficiència cardíaca (sobretot amb
verapamil), bradicàrdia
severa, síndrome del
si carotidi, bloqueig
cardíac (grau II-III) i
hipotensió severa.

CONTRAINDICACIONS

Xoc cardiogènic, estenosi aòrtica, avançada fallida cardíaca,
insuficiència renal i
hepàtica.
Embaràs.
Iniciar amb dosi reduïda per a la gent gran.

PRECAUCIONS

Dihidropiridínics: freqüents cefalees, rubor
facial, mareig i edemes
de turmell resistents a
diürètics.
Ocasionalment poden
produir alteracions
cardiovasculars,
alteracions digestives,
ansietat, insomni.
No dihidropiridínics: el
més freqüent és el restrenyiment (sobretot
amb verapamil)
Ocasionalment poden
produir alteracions
cardiovasculars, mareig, nàusees, cefalea,
dermatitis i dispnea.

EFECTES ADVERSOS

Antiarrítmics: el
verapamil i diltiazem
amb amiodarona
augmenten el risc de
bradicàrdia, bloqueig
auriculoventricular
i depressió del miocardi.
Antiepilèptics.
Antiretrovirals: incrementen les concentracions plasmàtiques
dels BCC.
Blocadors
d’adenoreceptors
beta: amb verapamil i
diltiazem s´incrementa
el risc d’hipotensió
severa, bloqueig
auriculoventricular o
insuficiència
cardíaca.
Rifampicina: accelera
el metabolisme dels
BCC.
Ciclosporina:
s´incrementen les concentracions plasmàtiques de ciclosporina.

INTERACCIONS

Guia per l’abordatge de la Hipertensió arterial a la farmàcia comunitària
ANNEX 12. Grups terapèutics emprats habitualment en el tractament de la HTA

CONSELL DE COL·LEGIS FARMACÈUTICS DE CATALUNYA

63

64

Doxazosina,
prazosina
i terazosina.

Carvedilol
I labetalol.

Les indicacions
aprovades són
tractament de HTA
i de la Hiperplàsia
Benigna de Pròstata (HBP) amb o sense HTA. No afecten
els nivells de lípids
i glucosa.

Blocadors amb activitat beta molt més
pronunciada que
l’alfa. L’activitat alfablocadora amb el
temps (sis mesos)
es va perdent.
Equiparables a
betablocadors noselectius

BLOCADORS
d’ADRENORECEPTORS ALFA

BLOCADORS
d’ADRENO-RECEPTORS BETA NO
SELECTIUS

(continuació)

CONSELL DE COL·LEGIS FARMACÈUTICS DE CATALUNYA
Asma o EPOC. Insuficiència
cardíaca no controlada, bloqueig cardíac
de 2on o 3er grau, xoc
cardiogènic.

Hipersensibilitat al
medicament i insuficiència cardíaca

La dosi d´inici ha de
ser baixa. Es recomana
prendre abans d’anar
a dormir. En pacients
majors de 65 anys i/o
insuficiència renal s’ha
de disminuir la dosi a
la meitat.
Augmentar la dosi de
forma progressiva per
evitar la hipotensió
postural.
Ingesta alcohòlica
concomitant.
No es pot abandonar
la medicació bruscament.

Augmentar la dosi
gradualment.
No abandonar el
tractament de forma
brusca

CONTRAINDICACIONS

RECOMANACIONS

Freqüents: hipotensió
amb la primera dosi,
mareig, vertigen i
cefalea.
Ocasionalment:
somnolència, nàusees,
congestió nasal, cansament, astènia, agitació,
tremolor i pruïja

Similar a les que
presenten els betablocadors.
Fatiga, mareig, cefalea,
insomni i depressió.
Poden posar de manifest una diabetis latent

Embaràs i lactància.
Diabetis (poden emmascarar la taquicàrdia associada a una
hipoglucèmia)
Miastènia gravis.
Malaltia vascular
perifèrica
Hipertiroïdisme
(n’emmascaren el
símptomes).
Pacients amb història
d’anafilaxia greu a una
varietat d’al·lèrgens

EFECTES ADVERSOS

Per evitar la hipotensió
postural s’ha de tenir
especial cura amb la
dosi inicial.
Insuficiència hepàtica.
En embaràs utilitzar
només si no hi ha
alternatives més
segures.

PRECAUCIONS

Els AINEs
n’antagonitzen
l´efecte hipotensor.
L´administració
conjunta amb altres
antihipertensius o
antidepressius pot
augmentar l’efecte
hipotensor.

L´administració concomitant amb antidepressius IMAO, blocadors
d’adrenoreceptors
beta, blocadors
del canal calci o
diürètics augmenta
l´efecte hipotensor:
amb la primera
dosi dels blocadors
d’adrenoreceptors alfa
s’incrementa el risc
d’hipotensió ortostàtica severa.
Sildenafil i vardenafil:
també augmenten
l´efecte hipotensor
de l´alfa blocador
adrenèrgic.

INTERACCIONS
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Taula 11: Plantes medicinals més utilitzades amb propietats hipotensores
Planta medicinal

Activitat farmacològica

Posologia recomanada

Precaucions

Fulles d’olivera
(Olea Europaea L.)

S’ha comprovat l’acció
antihipertensiva tant
en extractes com en
infusions de fulla
d’olivera33

Decocció: 10 g de fulles fresques o 5 g de
fulles seques en 150
ml d’aigua, cocció fins
a 100 ml, 2 vegades al
dia (matí i tarda)

S’ha utilitzat de manera tradicional sense
que hagi donat contraindicacions ni toxicitat

També té activitat
diürè-tica reconeguda
per l’EMA34

Infusió: 6-10 g de
fulles seques fins a 3
vegades al dia
Càpsules/comprimits: 275 mg de fulles
seques en pols (amb
un mínim del 3 %
d’oleouropeòsid), 3-5
vegades al dia

Control regular de la
TA
No indicat per a
pacients amb malaltia
cardíaca o insuficiència renal

Durada tractament:
2-4 setmanes
Bulb d’all
(Allium Sativum L.)

Té acció vasodilatadora perifèrica. L’al·licina
i els seus productes
de transformació per
ala microbiota intestinal, tenen efecte
antiagregant plaquetari i activador de la
fibrinòlisis35
L’EMA reconeix una
activitat adjuvant
en la prevenció de
l’aterosclerosi36

L’equivalent de 6-10
mg d’al·liïna (aproximadament 3-5 mg
d’al·licina) al dia,
quantitat que equival
al contingut d’un gra
d’all o 0,5-1 g de pols
d’all dessecat
Dosi:
All fresc: 2-5 g
All dessecat en pols:
300-1.380 mg al dia
repartits en 3-5 cops
al dia
Extracte d’all: 110-220
mg 4 cops al dia

El consum fora dels
àpats pot produir
molèsties gastrointestinals
Es recomanen formes
orals gastrorresistents
Pot augmentar el
temps de coagulació
i l’IRN de warfarina i
fluindiona. Potencia
l’efecte hipotensor del
Lisinopril
Pot augmentar l’acció
d’antidiabètics orals
(clorpropamida i sulfonilurea). S’ha notificat la disminució de
concentració plasmàtica d’antirretrovirals
(saquinavir i ritonavir).
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Taula 12: Plantes diürètiques reconegudes per l’EMA
Nom llatí o part de la planta

Denominació botànica

Agropyri repentis rhizoma

Agropyron repens (L.) P. Beauv. Agropir

Arctii radix

Arctium lappa L.

Card d’eriçó

Betulae folium

Betula pendula Roth / Betula
pubescens Ehrh.

Fulles de bedoll

Combinació: Species diureticae Combinació d’un màxim de 4
de 13 possibles plantes diürètiques

-

Equiseti herba

Equisetum arvense L.

Cua de cavall

Fraxini folium

Fraxinus excelsior L. o Fraxinus angustifolia Vahl

Freixe

Pilosellae herba cum radice

Hieracium pilosella L.

Orella de rata, pelosella

Mate folium

Ilex paraguariensis St. Hilaire

Fulles de mate

Juniperi pseudo-fructus

Juniperus communis L.

Fruits del ginebró

Juniperi aetheroleum

Juniperus communis L.

Oli del ginebró

Levistici radix

Levisticum officinale Koch.

Api bord

Oleae folium

Olea europaea L.

Olivera

Ononidis radix

Ononis spinosa L.

Gaons

Orthosiphonis folium

Orthosiphon stamineus Benth.

Te de Java

Phaseoli fructus (sine semine)

Phaseolus vulgaris L.

Mongeta comuna

Polygoni avicularis herba

Polygonum aviculare L.

Travacamins

Taraxaci folium

Taraxacum officinale Weber ex
Wigg.

Fulles de dent de lleó

Taraxaci radix cum herba

Taraxacum officinale Weber ex
Wigg.

Fulles i arrels de dent de lleó

Uvae ursi folium

Arctostaphylos uva-ursi (L.)
Spreng.

Boixerola

Font: EMA
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Taula 13: Plantes diürètiques i la seva posologia recomanada
Planta medicinal

Posologia recomanada

Cua de cavall

Infusió/decocció: 1-4 g en 150 ml d’aigua bullint com una infusió o com una decocció (5-15 minuts), 3-4 vegades al dia
Càpsules/comprimits: 500-570 mg pols de planta, 3 vegades al
dia
Durada: 2-4 setmanes

Equisetum arvense L., herba37

Freixe, fulles
Fraxinus excelsior L. o Fraxinus angustifolia Vahl, folium38
Agram prim, rizoma
Agropyron repens rhizoma39

Bardana, arrel
Arctium lappa L., radix40

Infusió: 10-30 g en 1000 ml d’aigua bullint, 2-3 vegades al dia
Durada: 2 setmanes

Infusió: 3-6 g en 250 ml d’aigua bullint, diverses vegades al dia
corresponent a una dosi diària de 10-20 g
Extracte fluid: 4-8 ml, 2 a 4 vegades al dia
Tintura: 5-15 ml, 3 vegades al dia
Durada: 2-4 setmanes
Infusió/decocció: 2-6 g 3 vegades al dia
Càpsules/comprimits: 350 mg pols de planta, 3-5 vegades al dia
Extracte fluid: 2-8 ml, 3 vegades al dia
Tintura: 8-12 ml, 3 vegades al dia
Durada: 2 setmanes

Infusió: 2-3 g en 150 ml d’aigua bullint, fins a 4 vegades al dia
Càpsules/comprimits: 650 mg pols de planta, 2 vegades al dia
Betula pendula Roth and/or Be- Extracte sec: 0,25-1 g 4 vegades al dia
tula pubescens Ehrh. i també
Extracte fluid: 15 ml, 2-3 vegades al dia
híbrids de les dues espècies,
Tintura: 8-12 ml, 3 vegades al dia
folium41
Durada: 2-4 setmanes
Bedoll, fulles

Pelosella, planta amb arrels
Hieracium pilosella L., herba
cum radica42
Mate, fulles
Ilex paraguariensis St. Hilaire,
folium43
Levístic, arrel
Levisticum officinale Koch,
radix44
Aturabou, arrels
Ononis spinosa L., radix45

Infusió: 2-4 g en 250 ml d’aigua bullint, 3 vegades al dia
Càpsules/comprimits: 280-520 mg pols de planta, dosi diària
1.300mg
Durada: 2 setmanes
Infusió: 2,5-5 g, 1-2 vegades al dia
Durada: 2 setmanes

Infusió: 2-3 g en 150 ml d’aigua bullint, 1-2 vegades al dia
Durada: 2-4 setmanes

Infusió: 2-3 g en 150 ml d’aigua bullint, 3-4 vegades al dia
Durada: 1 setmana

Font: EMA
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Taula 14: Plantes amb acció sedant que es poden utilitzar com a complements terapèutics en casos
d’hipertensió
Nom llatí o part de la planta

Denominació botànica

Nom vulgar en català

Avenae herba

Avena sativa L.

Civada

Combinació Valerianae radix i
Lupuli flos

Combinació: Valeriana officinalis L. and Humulus lupulus L.

Valeriana i llúpol

Crataegi folium cum flore

Crataegus spp.

Fulles i flors de crataegus spp.

Eschscholziae herba

Eschscholzia california Cham.

Rosella de Califòrnia

Lupuli flosHumulus lupulus L.

Llúpol, flors i fulles

Hyperici herba

Hypericum perforatum L.

Herba de Sant Joan

Lavandulae flos

Lavandula angustifolia Mill. (L.
officinalis Chaix)

Espígol

Lavandulae aetheroleum

Lavandula angustifolia Mill. (L.
officinalis Chaix)

Oli d’espígol

Leonuri cardiacae herba

Leonurus cardiaca L.

Mà de Santa Maria o herba del
mal de cor

Melissae folium

Melissa officinalis L.

Fulla de Melissa

Passiflorae herba

Passiflora incarnata L.

Passiflora

Rhodiolae roseae rhizoma et
radix

Rhodiola rosea L.

Rizona i arrel de rodiola

Tiliae flos

Tilia cordata Miller, Tila platyphyllos Scop., Tilia x vulgaris
Heyne o les seves barreges

Varietats de til·lers o les seves
barreges

Valerianae radix

Valeriana officinalis L.

Arrel de valeriana

Valerianae aetheroleum

Valeriana officinalis

Oli essencial de valeriana

Font: EMA
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