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Introdução 

A Hipertensão Arterial (HTA) atinge mais de 50% da população portuguesa 

acima dos 45 anos e é factor de risco para a doença isquémica cardíaca e 

doenças cerebrovasculares.1, 2  

O diagnóstico e tratamento da HTA assume particular relevância nos 

Cuidados de Saúde Primários, sendo essencial estudar a este nível quais 

os factores associados ao controlo desta doença crónica. Porque os 

hipertensos podem ser seguidos fora dos cuidados primários (consultas 

hospitalares ou privados), e para verificar a qualidade dos registos, é 

necessário comparar as várias fontes disponíveis para a identificação de 

hipertensos medicados.  

Objectivos 

1. Comparar o grau de concordância entre dois processos de identificação 

de hipertensos medicados (HTM): entrevista telefónica ao utente e 

questionário ao médico de família  

2. Verificar qual dos processos permite identificar maior número de 

hipertensos medicados com menor ausência de informação, e 

3. Identificar vantagens e desvantagens inerentes a cada processo. 
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Conclusões 

Os resultados indicam que a entrevista telefónica é o processo que permite identificar maior número de 

potenciais hipertensos medicados. As limitações deste processo prendem-se com a dificuldade e 

morosidade no contacto telefónico. Para o processo de identificação pelos médicos a principal 

desvantagem é a dificuldade na participação, por indisponibilidade ou por considerarem que a 

informação está disponível nos processos clínicos electrónicos. 

A comparação destes dois processos com a identificação a partir da consulta directa dos processos 

clínicos electrónicos está actualmente a ser estudada. 

Material e Métodos 

Estudo observacional transversal decorrido entre Março e Outubro de 

2009. Os participantes foram seleccionados aleatoriamente da lista de 

utentes inscritos na Unidade de Saúde Familiar (USF) do Dafundo, com 

idades entre os ≥ 40 anos e < 80 anos, assegurando-se grupos de 100 

utentes por Médico de Família.  

Foi prevista a aplicação dos 2 processos de identificação de hipertensos 

medicados a todos os participantes: questionário ao médico de família, 

em que foi solicitado aos médicos a classificação dos indivíduos 

seleccionados a partir das suas listas; e entrevista telefónica ao utente, 

com registo do auto-reporte de hipertensão e toma de anti-hipertensores. 

Um utente foi considerado “identificado” quando classificado como 

hipertenso medicado por pelo menos por um dos processos.  

A análise dos dados, com o software R, recorreu principalmente à 

estatística de concordância e de kappa. 

Resultados 

Os 500 utentes seleccionados de 5 médicos da USF tinham média de 

idades de 57,2 ± 11,7 anos e 52,4% eram mulheres. O questionário ao 

médico foi preenchido para 50% dos utentes em cerca de 2 semanas.  

As entrevistas telefónicas foram conduzidas entre Abril e Setembro de 

2009, tendo sido conseguidas em 246 (49,2%) participantes.  

Dos 500 utentes, 23,2% (n=116) foram identificados como sendo 

hipertensos medicados por, pelo menos, um dos processos, com 55 

(46,6%) identificados pelo médico e 99 (85,3%) em entrevista telefónica 

pelas afirmações de “ter HTA” ou “já ter tido HTA” associado à toma actual 

de anti-hipertensor(es) (figura 1). 

Quando analisados apenas os utentes com informação dos dois processos 

(n=107, 21,4%), 47 (43,9%) foram identificados como hipertensos 

medicados por, pelo menos, um dos processos, dos quais 40 (37,4%) foram 

identificados pelo médico e 45 (42,1%) em entrevista telefónica (figura 2). 

A concordância entre processos foi excelente (k =0,82; IC95% 0,72-0,93). 

  

Entrevista Telefónica ao utente (~5 meses) 

Motivos: 
161  (32,2%) sem contacto  

48 (9,6%) excluídos  

25  (5,0%) recusas 

10  (2,0%) falecimento 

3  (0,6%) NS-NR 

  257 (51,4%) – Sem informação  

 15 (3%) identificados pelo médico 

99 

19,8% 

 
254 

50,8% 

 

3 

0,6% 

 

144 

28,8% 

 

  2 (0,4%) falsos negativos 

identificados pelo médico 

  99 (19,8%) identificados HTM 

Questionário ao médico (~2 semanas) 

Motivos: 
63 (12,6%) não sabe 

250 (50,0%) não responde 

  313 (62,6%) – Sem informação  

 54 (10,8%) identificados pela 

entrevista telefónica ao utente 

63 

12,6% 

 

  7 (1,4%) falsos negativos 

Identificados na entrevista 

  55 (11,6%) identificados HTM 

Figura 1: Identificação de Hipertensos Medicados (HTM), através dos 2 processos – questionário ao médico de 

família e entrevista telefónica ao doente. Para cada processo são indicados o número de HTM identificados, a 

percentagem de falsos negativos, e as perdas de informação e respectivos motivos.  

500 utentes  

Identificação de HTM e perdas de informação associadas a cada processo 
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Não HTM    56,1% (60)  

(2) 
(7) 

1,9% 
6,5% 

Questionário ao médico 

 40 (37,4%) Identificados – HTM 

 2 (1,9%) apenas identificados por este 

processo  

Entrevista telefónica 

 45 (42,1%) Identificados – HTM 

 7 (6,5%) apenas identificados por este 

processo  

(n=107 utentes) 

Concordância entre os 

métodos: 91,6% 

 

kappa=0,82 
 

IC95%: 0,72-0,93 

N= 107 (21,4% de 500 utentes) MED+ENT 

(n=38) 

MED 

(n=2) 

ENT 

(n=7) 

% de utentes mulheres 60,5% 50% 85,7% 

Idade média ± desvio-padrão (anos)  63,5±10,2 64±0,0 61,3±13,9 

% utentes que disseram ter consultado outro médico 26,3% 50% 71,4% 

Comparação de grupos Identificados como Hipertensos Medicados (HTM) 

Quadro 1: Comparação entre grupos de identificados como HTM. Comparação entre a percentagem de utentes do 

sexo feminino, a idade média dos utentes e a percentagem de utentes que disseram ter consultado outro médico. 

 
MED+ENT: utentes identificados simultaneamente pelo médico e na entrevista telefónica;  

MED: utentes somente identificados pelo médico; ENT: utentes só identificados pela entrevista telefónica 

Figura 2: Comparação entre grupos de Identificados como HTM. Comparação entre nº de utentes identificados como 

HTM e perdas de informação em cada processo.  
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