
• Na Questão 8 (“… é frequente ter de mudar a medicação (mudar aHT) devido à não-adesão do doente à terapêutica”) parece haver maior concordância nos médicos mais jovens (p=0,004) e 

com menos anos de prática clínica (p<0,001). 

• Na Questão 5 (“… a maioria dos meus doentes consegue manter a PA controlada com apenas um aHT”) parece haver maior concordância nos médicos com mais anos de prática  (p=0,045).  

Introdução 
A Hipertensão Arterial (HTA) é um importante problema de saúde pública em Portugal.1 Perante um indivíduo hipertenso, o médico realiza um processo de decisão acerca do tratamento necessário para atingir o controlo da tensão 

arterial. Nesse processo de decisão, são vários os factores (Figura 1) que podem estar associados, nomeadamente as características dos doentes e da doença, mas também a experiência clínica do médico.2, 3 Este estudo pretende 

caracterizar as atitudes do médico relacionadas com a decisão terapêutica na HTA, quanto à modificação de estilos de vida, início e mudança na medicação anti-hipertensora (aHT), e educação do hipertenso sobre a sua doença. 
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Métodos 

Na minha experiência… 

1) … o controlo da HTA é um problema de saúde importante. 

2) … as modificações do estilo de vida (perda de peso, evitar alimentos com elevado teor de sal) são úteis para controlar a PA elevada. 

3) … é difícil modificar o estilo de vida nos doentes hipertensos. 

4) … o uso de fármacos é necessário para controlar a PA da maioria dos meus doentes. 

5) … a maioria dos meus doentes consegue manter a PA controlada com apenas um medicamento aHT. 

6) … é frequente ter de mudar a medicação (aumentar dose, mudar ou adicionar anti-hipertensor) devido a falta de efectividade do(s) aHT. 

7) … é frequente ter de mudar a medicação (mudar anti-hipertensor) devido a reacções adversas do(s) anti-hipertensor(es). 

8) … é frequente ter de mudar a medicação (mudar anti-hipertensor) devido à não-adesão do doente à terapêutica aHT. 

9) … é um grande dispêndio de tempo encontrar um esquema terapêutico eficaz e bem tolerado pelos meus doentes com hipertensão. 

10) … sinto que educar os hipertensos quanto à sua doença e ao seu tratamento, ajuda no controlo da sua hipertensão arterial. 

11) … é frequente ensinar os hipertensos a realizarem a auto-vigilância dos seus níveis tensionais. 

12) … é importante estabelecer consultas regulares com os meus doentes para vigilância da sua hipertensão. 

Resultados 
Os 60 médicos participantes no estudo (41 sexo feminino), de 14 UCSP/USF da região de Lisboa e Vale do Tejo, têm, em média, 52±8,6 anos de idade, 22±8,2 anos de prática clínica e seguem 1782±176 doentes.   

Gráfico 1. Distribuição da concordância/discordância relativamente ao questionário sobre atitudes perante um indivíduo hipertenso 

Figura 1. Modelo Conceptual proposto para avaliação de factores associados à Decisão Terapêutica na Hipertensão 

Conclusões 
A totalidade dos médicos participantes concorda que o controlo da HTA é um problema de saúde importante. Da mesma forma, todos os médicos concordam que as modificações do estilo de vida são úteis para controlar a PA 

elevada, recomendando-as a partir de valores de PA de 140/90mmHg. Contudo, a maioria considera que esta é uma abordagem difícil, o que poderá justificar o desenvolvimento de intervenções com equipas multidisciplinares para 

promoção de estilos de vida saudáveis na HTA. As medidas mais recomendadas, quando aplicáveis, são o exercício físico regular, a redução do excesso de peso e a cessação tabágica. 

A necessidade de utilização de aHT para o controlo da PA é  também consensual para os médicos,  a partir de valores de 140/90mmHg, o que está de acordo com as últimas recomendações clínicas4. Na primeira abordagem optam 

pela monoterapia, escolhendo IECAs, ARAs ou -Bloqueadores, apesar de as últimas recomendações clínicas defenderem o uso de associações4.Na nossa amostra, a idade e a experiência (anos de prática clínica) parecem influenciar 

a atitude em relação à frequência de mudança de medicação aHT devido à não-adesão do doente à terapêutica. 

A confirmação destes dados, através da análise multivariada de outros factores associados à decisão terapêutica, permitirá caracterizar melhor este processo ao nível de uma doença crónica como a HTA e no contexto dos CSP. 
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CONHECIMENTO EXPERIÊNCIA 

Gráfico 2 e 3. Valores de PAS e PAD (mmHg) a partir dos quais recomendam medidas não farmacológicas Gráfico 4 e 5. Valores de PAS e PAD (mmHg) a partir dos quais iniciam medidas farmacológicas 

Medida % 

Redução do peso 87 

Cessação tabágica 87 

Exercício físico 90 

Controlo da 
dislipidémia por dieta 

77 

Restrição de sal 75 

Redução do álcool 55 

Tabela 1. MNF recomendadas numa 1ª 
abordagem (mais do que uma resposta) 

aHT inicial % 

IECA 24 

ARA 18 

BB 15 

TIAZ 9 

nTIAZ 9 

IECA ou ARA 9 

IECA ou TIAZ 6 

IECA ou ARA ou ACC 3 

IECA ou BB ou TIAZ 3 

Qualquer aHT 3 

Total 100 % 

Associações 13% 

Tabela 2. Escolha  inicial de aHT 

PAS PAD PAS PAD 

14 CS/USF 

60 Médicos de 
MGF 

 Foram incluídos no estudo os médicos  

i. De Medicina Geral e Familiar (MGF), 

ii. Pertencentes às Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados / Unidades de Saúde 

Familiar da região de saúde de Lisboa e Vale do Tejo, 

iii. Aleatorizados a participarem no estudo DIMATCH-HTA, e 

iv. Que deram o seu consentimento para participar no estudo. 

Análise 
Estatística 

Questionário 

 Pediu-se a cada médico que indicasse: 

1. O grau de concordância / discordância com 10 afirmações, numa escala de Likert de 5 itens; 

2. Os valores de TA necessários para recomendar medidas não farmacológicas (MNF) e iniciar 

medicação anti-HT; 

3. A abordagem preferida quando recomenda MNF e inicia medicação anti-HT; 

4. Os valores de TA para os quais considera a TA controlada; 

5. A sua estimativa da proporção dos seus hipertensos controlados. 

 Análise estatística descritiva e análise bivariada  dos dados (Teste de Mann-Whitney, α=0,05), 

para análise da associação entre as variáveis demográficas e as características da prática médica. 
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