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Introdução 

A Hipertensão Arterial (HTA) não controlada é um dos principais factores de risco para as 

Doenças Cardiovasculares. Em Portugal, a HTA constitui um importante problema de saúde 

pública, que afecta mais de 50% da população acima dos 45 anos. Apesar da elevada 

prevalência de HTA, apenas cerca de 40% dos hipertensos se encontram medicados e a 

percentagem de controlo é de apenas 11%. (1) 

A adesão à terapêutica está associada ao não controlo da HTA (2), determinado pela interacção 

entre vários factores, relacionados com o próprio doente e com a estratégia terapêutica. (3) A não 

adesão é um dinâmico, cuja formas mais eficientes de intervenção necessitam de serem 

estudadas na realidade portuguesa. 

Não existindo ainda um único método recomendado para a medição da adesão à terapêutica, é 

necessário o estudo e validação de métodos fiáveis e aplicáveis à investigação e prática clínica. 

Objectivos 

1. Determinar a concordância entre um método subjectivo de avaliação da adesão (pergunta) e 

 um método objectivo (contagem de unidades sobrantes) na caracterização de indivíduos 

 como aderentes/não-aderentes quanto à terapêutica anti-hipertensora. 

2. Assumindo a contagem de unidades sobrantes como método de referência (“gold-standard”), 

 caracterizar a pergunta do ponto de vista de sensibilidade, especificidade, valor preditivo 

 negativo e positivo. 

3. Avaliar a concordância de outros métodos subjectivos (questionário) face a um método 

 objectivo (contagem de unidades sobrantes), na caracterização de indivíduos quanto à 

 adesão à terapêutica anti-hipertensora 
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Resultados e Discussão 

Adesão à terapêutica anti-hipertensora : 

Desempenho da Pergunta 10 dias tendo o Pill-Count como referência. 
(Análise por medicamento anti-hipertensor) 

Tabela 1 – Desempenho da 

Pergunta 10 dias tendo o Pill-

Count como referência 

Sensibilidade 1 

Especificidade 0,15 

VPP 0,63 

VPN 1 

Concordância 65,3 % 

Kappa 
 0,17 

[-0,06; 0,41] 

Tabela 2 – Quadro resumo de comparação de métodos subjectivos vs. pill-count, na classificação dos 

participantes (n=31) quanto à adesão ao regime anti-hipertensor 

Método de Avaliação da 

Adesão à Terapêutica 

Pill-count Estatística de  

concordância e de kappa Aderente Não aderente 

Pergunta  

10 dias 

Aderente 48,4% 
(n = 15) 

38,7% 
(n = 12)  Concordância = 61,3 %  

 kappa = 0,24  [IC95%  -0,03; 0,51] 
Não aderente 0% 

(n = 0  ) 

12,9% 
(n = 4) 

MAT 

Aderente 35,5% 
(n = 11) 

16,1% 
(n = 5)  Concordância = 71,0 % 

 kappa = 0,42  [IC95% 0,12; 0,74] 
Não aderente 12,9% 

(n = 4) 

35,5% 
(n = 11) 

Pergunta de 

caracterização 

Aderente 41,9% 
(n = 13) 

38,7% 
(n =12)  Concordância = 54,8 % 

 kappa = 0,11 [IC95% -0,19; 0,42] 
Não aderente 6,5% 

(n = 2) 

12,9% 
(n = 4) 

Comparação: Métodos subjectivos vs Pill-Count 
(Análise por regime terapêutico anti-hipertensor) 

Figura 1 – Gráfico de dispersão  da percentagem de adesão à terapêutica anti-hipertensora (n=49) pela 

Pergunta 10 dias vs Pill-count 

Aos participantes no estudo, foram aplicados os seguintes métodos 

de avaliação de adesão: 

Convite aos médicos da USF Dafundo 

5 médicos participantes 

Selecção aleatória de 500 utentes: 100 utentes 

com idade entre 40 e 80 anos de cada médico 

Identificação de 41 hipertensos medicados 

entre Abril e Outubro 2009 por: 

• Questionário ao médico; ou 

• Entrevista telefónica. 

Convite aos utentes 

seleccionados (carta)  

Entrevistas presenciais 

Revisita até 15 dias 

[12 ±1.85 dias ] 

HTA: controlo e plano terapêutico  

Medição TA 

Medicação actual 

Avaliação da adesão à terapêutica 

Contagem das unidades sobrantes 

Alterações do plano terapêutico,  

Medição da TA  

Avaliação da adesão à terapêutica. 

Contagem de unidades sobrantes (pill-count – PC) 

• Pergunta 10 dias: "As pessoas podem falhar os seus medicamentos por muitas razões. 

(…) Nos últimos 10 dias quantas tomas deve ter faltado?” (4) 

 

• Pergunta de caracterização: (5) 

"Na sua opinião, qual das seguintes afirmações caracteriza melhor a sua relação com os 

medicamentos para  a Tensão Arterial? 

  1. Tomo sempre os meus comprimidos à mesma hora do dia 

2. Consigo tomar todos os meus comprimidos - mas nem sempre à mesma hora do dia 

 3. Às vezes não tomo os meus comprimidos, mas nunca falhando mais do que uma toma de cada vez 

  4. Falho muitas tomas e, cerca de 3-4 vezes por ano, não tomo os meus comprimidos em 2-4 dias 

5. Falho muitas tomas e, cerca de 1 vez por mês, não tomo os meus comprimidos em 2-4 dias 

6. Eu dificilmente tomo os meus comprimidos para a TA 

 

• Medida de Adesão à Terapêutica (MAT): (6)  

Tendo em conta os últimos 10 dias (a terminar ontem), pedimos-lhe que nos indique se:  “Sim”, 

“Não” ou “Não sabe/  Não responde” 

1)Alguma vez se esqueceu de tomar os seus medicamentos para a TA? 

2)Alguma vez não se preocupou quanto às horas da toma dos medicamentos para a TA? 

3)Alguma vez deixou de tomar os seus medicamentos para a A por se ter sentido melhor? 

4)Alguma vez deixou de tomar os seus medicamentos para a TA, por sua iniciativa, após se ter sentido 

pior?  

5)Alguma vez tomou mais comprimidos para a TA, por sua iniciativa, após se ter sentido pior? 

6)Alguma vez interrompeu a terapêutica para a TA por ter deixado acabar os medicamentos? 

7)Alguma vez deixou de tomar os medicamentos para a TA por outra indicação que não fosse a indicação 

do médico? 

 

Desta população foram incluídos 31 hipertensos medicados, tendo os restantes sido excluídos por:  

o  Não ter levado toda a medicação na 1ª entrevista ou 2ª entrevista (8 doentes); 

o  Partilhar medicamentos com outras pessoas (1 doente); 

o  Apenas com medicação não anti-hipertensora (1 doente). 
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% Adesão por pill-count 

59,2% 
(n = 29) 

6,1% 
(n = 3) 

Avaliação: 

Aderente: 80 ≤ Níveis de adesão ≤ 120   



100 
nº tomas  falhadas

nºcomprimidos  com  tomas  previstas
100 

Aderente: respostas 1 e 2      vs     Não-aderente: respostas 3, 4, 5 e 6 

Não-aderente: pelo menos um “Sim” 

Quando analisada a adesão (média) do doente para o seu regime terapêutico anti-hipertensor, 

independentemente do número de medicamentos anti-hipertensores, a mesma pergunta dos 10 dias 

apresenta menor concordância (61,2%), apesar do valor de estatística kappa melhorar ligeiramente (kappa = 

0,24). Ao verificar a concordância de outros métodos subjectivos – MAT e pergunta de caracterização –, 

aquele que apresentou melhor concordância com o método padrão foi a MAT (tabela 2), com valor próximo 

do encontrado no estudo de validação de Delgado A. et al. (76%). Por outro lado, a pergunta de 

caracterização apresentou o pior valor de concordância, não parecendo ser um método consistente na 

medição da adesão à terapêutica, na nossa amostra. 

Os 31 indivíduos da nossa amostra de hipertensos medicados apresentavam idade média de 61 ± 8,8 anos, 

sendo a maioria (58,1%) do sexo feminino. Cada participante tomava em média 1,58 medicamentos anti-

hipertensores, tendo sido analisada a adesão à terapêutica para 49 medicamentos anti-hipertensores. 

Analisando a adesão do doente para cada medicamento anti-hipertensor, a pergunta dos 10 dias 

apresenta uma concordância de 65,3%, comparativamente ao método padrão pill-count (tabela 1). Este valor 

é inferior aos estudos de Stewart M. (74,5%), tal como os valores descritos de especificidade (0,70 em 

comparação com 0,25 no nosso estudo). A sensibilidade verificada foi 1, superior à descrita no mesmo 

estudo (0,80). Esta diferença de resultados pode ser devida a uma menor dimensão amostral (98 

participantes em comparação com 31 incluídos no nosso estudo), à diferença entre o intervalo de tempo de 

medicação para análise do pill-count (12 ± 1,83 dias) e o intervalo de tempo referido na pergunta (10 dias) e 

o facto da nossa amostra incluir doentes com toma continuada de anti-hipertensores e com um regime 

terapêutico que inclua mais do que um fármaco, factores identificados no estudo como determinando uma 

menor sensibilidade. 

Conclusão 

Tendo em conta os valores obtidos para o método MAT, este parece ser o método subjectivo mais indicado na 

medição da adesão. Contudo, a escolha deste método implica perda de informação na caracterização da 

adesão do doente a cada medicamento, sem ser possível identificar situações de toma selectiva de 

medicamentos. Além do aumento da dimensão amostral, será adequado considerar a adaptação da “pergunta 

dos 10 dias” consoante o número de dias entre as entrevistas para cada doente, bem como diminuir o 

intervalo de tempo entre entrevistas para reduzir possíveis viés de memória. 

 


