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RESUMO 

Introdução: No controlo da Pressão Arterial (PA), o médico toma decisões, tendo em conta as 

características dos doentes, mas também a sua experiência clínica. Este estudo pretende 

identificar e caracterizar factores associados à decisão terapêutica na hipertensão (HTA). 

Métodos: Estudo transversal, com aplicação de questionário a uma amostra de médicos de 

CS/USF de Lisboa participantes no estudo DIMATCH-HTA (PTDC/SAU-ESA/103511/2008). 

Recorreu-se a análise bivariada de dados (α=0,05), para analisar a relação entre as respostas ao 

questionário e variáveis demográficas e da prática médica. 

Resultados: Em média, os 60 participantes (41 mulheres), de 14 CS/USF da região de Lisboa, 

têm 52±8,6 anos de idade, 22±8,2 anos de prática clínica e seguem 1782±176 doentes.  

Todos os médicos consideram as modificações do estilo de vida úteis para o controlo da PA, 

recomendando-as apesar de reconhecerem que a sua implementação é difícil, principalmente nos 

idosos. A totalidade dos médicos considera que o uso de fármacos anti-hipertensores é necessário 

para controlar a PA na maioria dos seus doentes, iniciando terapêutica, a um indivíduo sem 

outros factores de risco, a partir de valores de PA de 140/90 mmHg. A maioria dos médicos 

concorda que “em termos de controlo da HTA, aceita valores de PA mais elevados nos idosos” 

(77%), iniciando terapêutica para valores de PA de 150/90mmHg. Numa primeira abordagem, a 

maioria dos médicos prefere iniciar medicação em monoterapia, independentemente das 

características do indivíduo hipertenso. Quando questionados, 58% dos médicos concordam que a 

maioria dos seus doentes consegue manter a PA controlada com apenas um anti-hipertensor. Os 

indivíduos com mais anos de prática clínica parecem concordar mais (p=0,045), e as diferenças 

observadas são estatisticamente significativas.  

Conclusões: Neste estudo verifica-se uma grande concordância com a utilidade das modificações 

de estilos de vida e a necessidade de medicação anti-hipertensora para o controlo da HTA. A 

recomendação de modificações do estilo de vida e o início da medicação anti-hipertensora estão 

de acordo com as recomendações clínicas mais recentes, embora no hipertenso idoso se aceite 

valores mais elevados de PA que para a população em geral; e a monoterapia continua a ser a 

prática preferencial ao iniciar terapêutica. Dos diversos factores associados à decisão terapêutica 

na HTA, a experiência do médico parece ser um dos factores que se destaca. Devendo no entanto, 

ser estudados outros factores associados à decisão terapêutica, relacionados não só com o médico, 

mas também como o doente, e numa amostra de maiores dimensões. 
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ABSTRACT 

Background: Hypertension care requires a decision-making process by the physician, which is 

based on several factors, such as those related to the patient’s characteristics and the physician’s 

experience. This study aims to identify and characterize the factors associated with the decision-

making process in the hypertension management. 

Methods: Cross-sectional study, with a questionnaire applied to a sample of physicians at 

Primary Health Care Centres in Lisbon, which consented to participate in the DIMATCH-HTA 

study(PTDC/SAU-ESA/103511/2008). Bivariate analysis (Mann-Whitney tests, α= 0.05) was 

used to explore the relation between the answers and demographic and medical practice variables. 

Results: In average, the 60 participants (41 females), from 14 Primary Health Care Centres, have 

52±8.6 years of age, 22±8.2 years of practice and follow 1782±176 patients. 

Life style modification was considered useful by all physicians, recommending them despite 

consider it a difficult approach. Also, all physicians consider necessary to use antihypertensive 

drugs, initiating therapy at 140/90 mmHg, to an individual without any other risk factors. Most 

physicians agree that “regarding hypertension care, accept higher BP values in the elderly” 

(77%), initiating therapy at 150/90 mmHg. In a first approach, most physicians prefer to initiate 

therapy with only one drug, regardless of the characteristics of hypertensive subject. 58% of the 

physicians agree that most of their patients are able to maintain their blood pressure under control 

with only one drug. Physicians with more years of practice seem to agree more (p=0.045), and 

the differences found are statistically significant. 

Conclusions:  The present study reveals a larger agreement concerning the usefulness of lifestyle 

modification and the need of antihypertensive medication on hypertension control. Regarding the 

recommendation of lifestyle modification and initiation of therapy, physicians follow the most 

recent guidelines, though in the elderly they accept higher blood pressure values and still prefere 

to initiate therapy with only one drug. The experience (years of practice) seem to be the factor 

that stands out in all the factors associated to clinical decision-making on Hypertension. Other 

factors related to the physician, but also related to the patient, all associated with the decision-

making process, should be studied, with a larger sample. 
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INTRODUÇÃO 

 

- A epidemiologia da Hipertensão Arterial e das Doenças Cardiovasculares 

A Hipertensão Arterial (HTA) é um importante problema de saúde, não só pela sua elevada 

prevalência, mas também por constituir um importante factor de risco para a morbilidade e 

mortalidade cardiovasculares (1). 

As estimativas para a prevalência de HTA a nível mundial apontam para cerca de mil milhões 

de indivíduos hipertensos, cerca de 30% da população (2) (3). Em Portugal, estima-se que esta 

doença afecte 42,1% da população adulta portuguesa (4). 

As doenças cardiovasculares são uma das principais causas de morte a nível mundial (5). 

Durante o ano de 2008, morreram cerca de 17,3 milhões de pessoas (33811 portugueses (6)) 

devido a doença cardiovascular, o que representa cerca de 30% da mortalidade (32,3% em 

Portugal (6)) (5). Das doenças cardiovasculares destacam-se a cardiopatia isquémica e as doenças 

cérebro-vasculares, que correspondem a 7,3 e 6,2 milhões de mortes (7784 e 14583 mortes, em 

Portugal (6)), respectivamente (5). 

Prevê-se que em 2025 existam em todo o mundo 1560 milhões de indivíduos hipertensos (7) 

e em 2030 cerca de 23,6 milhões de pessoas morrerão devido a doenças cardiovasculares, 

sobretudo devido a cardiopatia isquémica e doenças cérebro-vasculares. Mantendo-se as doenças 

cardiovasculares como a primeira causa de morte a nível mundial (5). 

 

- A Hipertensão Arterial como factor de risco major cardiovascular modificável 

Tendo em conta os valores actuais e previstos para os próximos anos relativos à mortalidade 

cardiovascular e sabendo que a HTA constitui um factor de risco major para a doença 

cardiovascular, há que chamar à atenção que a HTA é um factor de risco modificável. 

A relação entre a pressão arterial (PA) e o risco de eventos cardiovasculares é contínua, 

consistente e independente de outros factores de risco (2). Quanto mais elevados forem os valores 

tensionais, maior a probabilidade de ocorrência de eventos cardiovasculares (2). 

A presença de outros factores de risco major, nomeadamente, níveis elevados de colesterol 

LDL, tabagismo, níveis baixos de colesterol HDL, sedentarismo, Diabetes mellitus, intolerância à 

glicose, hipertrofia ventricular esquerda e obesidade central, aumenta o risco associado à HTA 

(2).  

Um estudo realizado com uma coorte de 366559 indivíduos, revelou que indivíduos com um 

perfil de baixo risco cardiovascular (colesterol total inferior a 200 mg/dL [5,18mmol/l], PA igual 

ou inferior a 120/80mmHg, e não fumadores actualmente) têm uma mortalidade cardiovascular 
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72-85% mais baixa e uma mortalidade global 40-58% mais baixa, comparativamente com 

indivíduos que apresentam um ou mais de três factores de risco cardiovascular modificáveis (8). 

O aumento da esperança média de vida estimado para o grupo de indivíduos com um perfil de 

baixo risco cardiovascular é de 5,8 – 9,5 anos (8). 

Assim, compreende-se que um melhor controlo dos níveis tensionais deve ser uma prioridade, 

devendo ser feitos esforços no sentido da prevenção primária e secundária da HTA. 

 

- Controlo da Hipertensão Arterial 

A prevenção primária da HTA envolve medidas como a redução do consumo de álcool 

(limitar o consumo diário a 30 mL de álcool no homem e 15 mL na mulher) e de sal (100 mmol 

por dia – 2,4 g de sódio ou 6 g de cloreto de sódio), suplementação da dieta com potássio (mais 

de 90 mmol – 3500 mg por dia), perda de peso (manter IMC adequado entre os valores 18,5 – 

24,9 kg/m
2
), modificação dos hábitos alimentares (dieta rica em fruta, vegetais e lacticínios com 

pouca gordura, e com um reduzido conteúdo de colesterol, bem como gordura saturada e total - 

DASH) e aumento da actividade física (actividade física aeróbia, como por exemplo, caminhada 

rápida, pelo menos, 30 minutos por dia, na maior parte dos dias da semana) (9). Estas 

modificações do estilo de vida têm um efeito benéfico também ao nível de outros factores de 

risco cardiovasculares, como a obesidade e Diabetes mellitus tipo 2 (3). 

Por outro lado, a prevenção secundária da HTA integra o diagnóstico, tratamento e controlo 

dos valores tensionais (3). Um controlo efectivo da HTA exige uma maior consciencialização dos 

profissionais de saúde, bem como da população em geral, para o risco associado, uma avaliação 

do risco cardiovascular geral absoluto e a escolha de medidas não farmacológicas e 

farmacológicas eficazes e efectivas na população alvo (10). 

De facto, as recomendações clínicas de 2007 da Sociedade Europeia da Hipertensão 

(confirmadas em 2009 (11)) indicam que os valores da pressão arterial (PA) devem ser reduzidos 

para valores inferiores a 140/90mmHg em todos os indivíduos hipertensos (12). 

Nos países economicamente desenvolvidos, observam-se níveis relativamente elevados de 

detecção e tratamento da HTA, com cerca de metade a dois terços dos hipertensos diagnosticados 

(46,1% em Portugal (4)) e um terço a metade a receber tratamento anti-hipertensor (3) (39% em 

Portugal (4)). O número de hipertensos medicados controlados corresponde a cerca de 30 a 50% 

(3)
 
(28,6% dos hipertensos medicados em Portugal (4)). 

Apesar da melhoria relativamente ao diagnóstico da HTA nos Estados Unidos e em outros 

países ocidentais, a gestão desta doença continua a ser insuficiente na medida em que apenas 

parte dos indivíduos diagnosticados recebe tratamento e destes um número ainda inferior é 
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correctamente tratado (3). A detecção, tratamento e controlo da HTA variam consideravelmente 

entre países e regiões e ainda com a idade, sexo, etnia, nível socioeconómico, educação e os 

serviços de saúde (3).  

Perante um indivíduo hipertenso, o médico realiza um processo de decisão sobre o tratamento 

adequado para atingir o controlo da PA (13). Este processo de decisão terapêutica baseia-se em 

diversos factores, relacionados com a experiência do médico e características dos doentes, e 

inclui a decisão de recomendar modificações do estilo de vida, iniciar, intensificar ou mudar a 

medicação, e a educação do doente. 

 

Integrado no estudo DIMATCH-HTA (Determinants and Impact of Medication Adherence 

and Therapeutic Change in the Control of Arterial Hypertension among Cohorts of Immigrants 

and Non-Immigrants at the Primary Care Level) (PTDC/SAU-ESA/103511/2008), este projecto 

tem os seguintes objectivos: 

 

a) Identificar factores associados à decisão terapêutica na hipertensão arterial, 

nomeadamente relacionados com o início da terapêutica não farmacológica e farmacológica 

e com a mudança terapêutica, 

 Características demográficas do médico; 

 Características da actividade clínica do médico; 

 Objectivos do médico relativamente ao controlo dos doentes hipertensos; 

 Fontes de informação e seguimento destas; 

 Aspectos relacionados com a terapêutica não-farmacológica, tais como a sua eficácia, 

aplicabilidade ao doente e adesão; 

 Aspectos relacionados com a terapêutica farmacológica, como a polimedicação, os efeitos 

adversos, os custos e adesão do doente; 

 Aspectos relacionados com o Sistema de saúde; 

 Co-morbilidades do doente hipertenso ou factores de risco cardiovascular; 

 

b) Caracterizar factores associados à decisão terapêutica na hipertensão arterial 
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MÉTODOS 

 

O estudo DIMATCH-HTA recorreu a um processo de amostragem multi-etapa, por 

conglomerados (clusters) de hipertensos medicados, imigrantes e não-imigrantes, com acesso aos 

cuidados de saúde primários na região de saúde de Lisboa e Vale do Tejo: 

1. Amostragem aleatória de Centros de Saúde/Unidades de Saúde Familiar na região de 

saúde de Lisboa e Vale do Tejo.  

2. Amostragem de utentes elegíveis em cada CS/USF, a partir da informação do sistema de 

informação SINUS. Todos os utentes elegíveis para o estudo serão estratificados em dois 

grupos – imigrantes e não-imigrantes, de acordo com a naturalidade (PALOPs ou 

Portugal). 

3. Amostragem dos médicos participantes, em consequência da selecção dos utentes 

elegíveis – partindo da selecção estratificada dos utentes e por cada CS/USF, serão 

convidados a participar no estudo 5 MF para os quais tenham sido seleccionados em 

primeiro lugar um total de 100 indivíduos elegíveis. Em caso de recusa, será seleccionado 

outro MF (com outro conjunto de utentes) em substituição. 

4. identificação de hipertensos medicados, por formulário preenchido pelo médico e 

entrevista telefónica 

 

A cada médico seleccionado, como descrito anteriormente, e que consentiu participar no 

estudo DIMATCH-HTA, foi aplicado um questionário. O objectivo do estudo foi explicado em 

detalhe numa sessão de esclarecimento realizada no CS/USF e foi obtido o consentimento através 

do auto-preenchimento do questionário. 

 

A elaboração do questionário teve por base as recomendações clínicas 2007 ESH Guidelines 

for the Management of Arterial Hypertension, the Seventh Report of The Joint National 

Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure 

(JNC-7), bem como outra literatura existente [(2), (12), (14)]. Previamente à entrega do 

questionário à amostra seleccionada, foi realizado um teste piloto para verificar a clareza das suas 

questões. 

 

O questionário final recolhe informação sobre: 

1. dados demográficos e de caracterização da prática médica; 

2. a experiência clínica no seguimento de doentes hipertensos; 
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3. as fontes de informação sobre HTA a que recorre; 

4. atitude face à medição da PA; 

5. factores considerados de risco cardiovascular; 

6. recomendação de medidas não farmacológicas aos doentes hipertensos; 

7. decisão de início da terapêutica farmacológica anti-hipertensora; 

8. decisão terapêutica no contexto da HTA; 

9. mudança e intensificação terapêutica no contexto da HTA; 

10. adesão dos doentes hipertensos à terapêutica. 

 

Foi realizada análise estatística descritiva e análise bivariada (Mann-Whitney tests, α= 0.05), 

para explorar a relação entre o nível de concordância com diversas afirmações, acerca das 

atitudes do médico no tratamento da hipertensão, e dados demográficos e da prática clínica do 

médico. 

 

 

RESULTADOS 

 

- Dados demográficos e de caracterização da prática médica 

Em média, os 60 médicos participantes (41 indivíduos do sexo feminino) têm 52±8,6 anos de 

idade, licenciaram-se em Medicina há 27±8,2 anos e têm 22±8,2 anos de prática clínica como 

especialistas em Medicina Geral e Familiar.  

Dos médicos participantes, 32% (n=19) exerce actualmente noutro local para além do 

CS/USF – 13% numa clínica privada, 8% num hospital público, 5% num hospital privado, 3% 

num outro CS/USF e 2% num outro tipo de empresa privada. 

Para além da prática clínica diária, 50% (n=30) dos médicos exerce ou já exerceu as seguintes 

actividades: 7% orientação de estágios de alunos do curso de Medicina; 7% orientação de 

estágios de internos do Ano Comum; 5% actividade académica; 3% formação clínica; 2% 

orientação do internato de Medicina Geral e Familiar; 2% coordenação do SAP; 2% direcção do 

CS/USF. 

Os médicos participantes, em média, seguem 1782±176 doentes, realizam 113±41,1 consultas 

por semana, das quais 23±22,2 têm a HTA como motivo principal e têm uma duração média de 

19±5,4 minutos. 
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- A experiência de acompanhar doentes hipertensos 

A tabela 1 apresenta o nível de concordância dos médicos com afirmações acerca da HTA. 

Todos os médicos concordam que “o controlo da HTA é um problema de saúde importante. 

A grande maioria dos médicos (96%) concordou ser difícil a modificação de estilos de vida, 

apesar de todos a considerarem útil para controlar a PA elevada. 

Todos os médicos concordaram ser necessário o uso de fármacos para controlar a PA na 

maioria dos seus doentes hipertensos e 58% concordou que a maioria dos seus doentes consegue 

manter a PA controlada com apenas um anti-hipertensor. 

Os indivíduos com mais anos de prática parecem concordar mais com a afirmação de que a 

maioria dos meus doentes consegue manter a PA controlada com apenas um anti-hipertensor 

(p=0,045), e as diferenças observadas são estatisticamente significativas. 

A maioria concorda que é frequente ter de mudar a medicação devido à falta de efectividade 

do(s) anti-hipertensor(es) (94%) e devido à não-adesão do doente (58%), enquanto 53% dos 

médicos discorda ser frequente ter de mudar devido a reacções adversas. 

Os indivíduos mais jovens (p=0,004) e com menos anos de prática (p<0,001) parecem 

concordar mais com a afirmação de que é frequente ter de mudar a medicação devido à não-

adesão do doente, e as diferenças observadas são estatisticamente significativas. 

A maioria dos médicos discorda que seja um grande dispêndio de tempo encontrar um 

esquema terapêutico eficaz e bem tolerado pelos seus doentes com HTA (55%). 

A totalidade dos médicos concorda que educar os hipertensos quanto à sua doença e ao seu 

tratamento ajuda no controlo da sua HTA e 98% concorda que é frequente ensinar os hipertensos 

a realizar a auto-vigilância dos seus níveis tensionais. 

A quase totalidade dos médicos concorda que é importante estabelecer consultas regulares 

com os seus doentes para vigilância da HTA (97%). 

Os médicos que seguem um maior número de doentes parecem concordar mais com a 

afirmação de que é importante estabelecer consultas regulares com os seus doentes para 

vigilância da HTA (p<0,001), e as diferenças observadas são estatisticamente significativas. 
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Tabela 1. Nível de concordância dos médicos com afirmações acerca da HTA (%) 

Na minha experiência… CT CM CP DM DT 

1… o controlo da HTA é um problema de saúde importante. 94,7 5,3 0 0 0 

2… as modificações do estilo de vida (perda de peso, evitar alimentos 

com elevado teor de sal) são úteis para controlar a PA elevada. 
80 18,3 1,7 0 0 

3… é dificil modificar o estilo de vida nos doentes hipertensos. 36 56 4 4 0 

4… sinto que educar os hipertensos quanto à sua doença e ao seu 

tratamento ajuda no controlo da sua hipertensão. 
57,1 38,8 4,1 0 0 

5… o uso de fármacos é necessário para controlar a PA na maioria dos 

meus doentes hipertensos. 
75 25 0 0 0 

6… a maioria dos meus doentes consegue manter a PA controlada com 

apenas um anti-hipertensor. 
0 10 48,3 30 11,7 

7… é frequente ter de mudar a medicação (aumentar dose, mudar ou 

adicionar anti-hipertensor) devido à falta de efectividade do(s) anti-

hipertensor(es). 

8 52 34 6 0 

8… é frequente ter de mudar a medicação (mudar o anti-hipertensor) 

devido a reacções adversas do(s) anti-hipertensor(es). 
0 11,7 35 50 3,3 

9… é frequente ter de mudar a medicação (mudar o anti-hipertensor) 

devido à não-adesão do doente à terapêutica anti-hipertensora. 
0 16 42 36 6 

10… é importante estabelecer consultas regulares com os meus doentes 

para vigilância da sua hipertensão. 
53,8 43,6 0 2,6 0 

11… é um grande dispêndio de tempo encontrar um esquema 

terapêutico eficaz e bem tolerado pelos meus doentes com hipertensão. 
0 20 25 26,7 28,3 

12… é frequente ensinar os hipertensos a realizar a auto-vigilância dos 

seus níveis tensionais. 
51 36,7 10,2 2 0 

Nota: CT = Concordo totalmente; CM = Concordo muito; CP = Concordo pouco; DM = Discordo muito; DT = Discordo 

totamente; HTA = Hipertensão Arterial; PA = Pressão Arterial 

  

 

- A consulta de Hipertensão arterial 

Relativamente à consulta a um doente hipertenso foi pedido aos médicos que referissem a 

importância (numa escala de 0 “nada importante” a 10 “muito importante”) que atribuem a uma 

série de componentes da consulta, apresentadas na Tabela 2, e a percentagem de consultas em 

que realizou as mesmas. 

As componentes da consulta às quais foi atribuída uma maior importância pelos médicos 

foram, por ordem decrescente, medir a PA e outros exames necessários (9,9 1,4), dar instruções 

completas sobre a posologia (9,9 0,9) e aconselhar a modificação de estilos de vida (9,9 0,5). 

As componentes mais realizadas na consulta a doentes hipertensos são, por ordem 

decrescente, medir a PA e outros exames necessários (90,7%), aconselhar a modificação de 

estilos de vida (88,9%) e conhecer os estilos de vida do doente (dieta, tabagismo, …) (87,5%). 
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Tabela 2. Importância atribuída pelos médicos a diferentes componentes da consulta a um doente 

hipertenso e percentagem das consultas em que realiza os mesmos 

 Importância  ( DP) 
% 

Consultas 

1. Avaliar o conhecimento do doente sobre a sua HTA 8,0 (  2,3) 63,6 

2. Conhecer os estilos de vida do doente (dieta, tabagismo, …) 9,6 (   1,3) 87,5 

3. Conversar com o doente sobre a terapêutica actual 8,9 (   1,9) 70 

4. Aferir a capacidade do doente em cumprir /aderir à terapêutica actual 9,6 (   1,4) 82,1 

5. Medir a PA e outros exames necessários 9,9 (   1,4) 90,7 

6. Informar o doente do nível de controlo da HTA 9,6 (   1,3) 86,6 

7. Envolver o doente no processo de decisão terapêutica 9,1 (   1,9) 73 

8. Dar informação ao doente que lhe permita decidir (genéricos) 7,9 (   2,5) 67,5 

9. Explicar os benefícios da medicação 9,4 (   1,5) 78,4 

10. Explicar quais os efeitos adversos que podem acontecer 8,6 (   2,0) 61,8 

11. Dar instruções completas sobre a posologia 9,9 (   0,9) 86,6 

12. Aconselhar a modificação de estilos de vida 9,9 (   0,5) 88,9 

13. Aconselhar a auto-monitorização da PA 9,2 (   1,8) 75,5 

Nota: 0 = “nada importante” … 10 = “muito importante; HTA = Hipertensão Arterial; PA = Pressão Arterial 

 

 

- Atitude face à medição da PA 

A maioria dos médicos (77%) concorda que estão satisfeitos com a precisão da medição da 

PA durante a consulta. A totalidade dos médicos concorda que quase nunca faz a avaliação da 

PA com o doente na posição de pé. 

53% dos médicos concorda que confia mais nos valores de PA que regista na consulta do que 

naqueles que o doente obtém em auto-monitorização e 94% concorda que a escolha do 

dispositivo para medição da PA é muito importante para a validade da auto-monitorização. 

Os indivíduos com menos anos de prática clínica parecem concordar mais com a afirmação de 

que confiam mais nos valores de PA que registam na consulta do que naqueles que o doente 

obtém em auto-monitorização (p=0,012), e as diferenças observadas são estatisticamente 

significativas. 

A grande maioria dos médicos (88%) concorda que é praticamente impossível incluir a 

monitorização ambulatória da PA de 24 horas (MAPA) na avaliação de rotina de um hipertenso, 

apesar de 94% concordar que esta é útil para uma melhor decisão terapêutica. 



Factores Associados à Decisão Terapêutica na Hipertensão 

- uma avaliação nos Cuidados de Saúde Primários 

 
Trabalho Final do Mestrado Integrado em Medicina – 2011-2012                                            

Faculdade de Medicina de Lisboa 
12 

Em média, o valor máximo considerado pelos médicos como aceitável para a média de uma 

PA controlada diurna, medida por MAPA, é de 136 8,6/83 4,1 mmHg (valor máximo de 

160/90mmHg e mínimo de 120/80 mmHg). 

A totalidade dos médicos concorda que a auto-monitorização da PA ajuda o doente a 

conhecer melhor a sua HTA e 68% discorda que a auto-monitorização complica mais do que 

ajuda. 

 

Tabela 3. Nível de concordância dos médicos com afirmações acerca da medição da PA (%) 

Na minha experiência… CT CM CP DM DT 

1… estou satisfeito com a precisão da medição da PA durante a 

consulta. 
5,9 44,1 26,5 17,6 5,9 

2…quase nunca faço a avaliação da PA com o doente na posição de pé. 45,5 42,4 12,1 0 0 

3… é praticamente impossível incluir a monitorização ambulatória da 

PA de 24 horas (MAPA) na avaliação de rotina de um hipertenso. 
32,4 41,2 14,7 5,9 5,9 

4…a monitorização ambulatória da PA de 24 horas (MAPA) é útil para 

uma melhor decisão terapêutica. 
38,2 32,4 23,5 5,9 0 

5…confio mais nos valores de PA que registo na consulta do que 

naqueles que o doente obtém em auto-monitorização. 
9,1 18,2 27,3 27,3 18,2 

6…a auto-monitorização da PA ajuda o doente a conhecer melhor a sua 

HTA. 
47,1 47,1 5,9 0 0 

7… a escolha do dispositivo para medição da PA é muito importante 

para a validade da auto-monitorização. 
30,3 48,5 15,2 6,1 0 

8…a auto-monitorização complica mais do que ajuda. 0 11,8 20,6 35,3 32,4 

Nota: CT = Concordo totalmente; CM = Concordo muito; CP = Concordo pouco; DM = Discordo muito; DT = Discordo 

totamente; NS/NR = Não sabe/Não responde; HTA = Hipertensão Arterial; PA = Pressão Arterial 

 

 

Para medição da PA na consulta, os médicos indicaram utilizar os seguintes dispositivos: 

64% utilizam um esfigmomanómetro aneróide; 24% utilizam um dispositivo electrónico; 6% 

utilizam um dos dois dispositivos anteriores. 

 

 

- Factores considerados de risco cardiovascular 

De entre as várias condições apresentadas como potenciais factores de risco (Tabela 4), as 

que reúnem um maior consenso na escolha por parte dos médicos são as seguintes: HTA (90%); 

Diabete mellitus (90%); e Obesidade – IMC  30 (86,7%). 

 

 

 



Factores Associados à Decisão Terapêutica na Hipertensão 

- uma avaliação nos Cuidados de Saúde Primários 

 
Trabalho Final do Mestrado Integrado em Medicina – 2011-2012                                            

Faculdade de Medicina de Lisboa 
13 

Tabela 4. Factores de Risco Cardiovascular 

Condição % Condição % 

HTA 90 Fumador 71,7 

Dislipidémia 85 
Ex-fumador 

(não fuma há mais de 2 anos) 
28,3 

Insuficiência Cardíaca 50 Sedentarismo 48,3 

Obesidade (IMC  30) 86,7 Insuficiência Renal 46,7 

Doença Coronária 68,3 Alimentação inadequada  45 

Síndrome da Apneia do Sono 50 Doente idoso 41,7 

Doença Pulmonar Crónica Obstrutiva 30 
História familiar de doença 

cardiovascular 
80 

Arritmia 48,3 Doença cerebrovascular (AVC, AIT) 56,7 

Doença Vascular Periférica 40 Raça Negra 28,3 

Diabetes mellitus 90 Stress excessivo 40 

Nota: HTA = Hipertensão Arterial; IMC = Índice de Massa Corporal; AVC = Acidente Vascular Cerebral; 

AIT = Acidente Isquémico Transitório 

 

 

- Recomendação de medidas não farmacológicas aos doentes hipertensos 

De uma forma geral, os médicos recomendam medidas não farmacológicas, a um indivíduo 

sem outros factores de risco cardiovascular, a partir de valores de PA de 138 5,7/87 4 mmHg. A 

maioria dos médicos indica como valor de PA sistólica (PAS) 140 mmHg (71%) e como valor de 

PA diastólica (PAD) 90 mmHg (59%) (Tabela 5a). 

Para um indivíduo idoso (idade superior a 75 anos), sem outros factores de risco 

cardiovascular, recomendam a partir de valores de PA de 144 8,2/88 4,6 mmHg, sendo que a 

maioria indica como valor de PAS 150 mmHg (36%) e como valor de PAD 90 mmHg (49%) 

(Tabela 5b). 

Numa primeira abordagem, as medidas não farmacológicas que os médicos preferem indicar 

são (Tabela 6): exercício físico regular (90%); redução do peso (87%); e cessação tabágica 

(87%). 

Relativamente à redução do peso, os médicos costumam recomendar esta medida a partir de 

um Índice de Massa Corporal (IMC) superior a 26 4,4 Kg/m2.  
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Tabela 5. PAS e PAD a partir das quais se recomenda medidas não farmacológicas a um indivíduo…  

a) … sem outros factores de risco cardiovascular 
b) … idoso (>75 anos) sem outros factores de risco 

cardiovascular 

PAS % PAD %  PAS % PAD % 

     120 3   

120 1,9 80 17  130 6,1   

130 19,2 85 17  135 3   

135 1,9 86 1,9 

 

139 3 80 15,2 

139 1,9 88 1,9 140 27,3 85 18,2 

140 71,2 89 1,9 145 15,2 89 3 

145 1,9 90 58,5 150 36,4 90 48,5 

160 1,9 95 1,9 160 6,1 95 15,2 

Total 100 Total 100 Total 100 Total 100 

Nota: PAS = Pressão Arterial Sistólica; PAD = Pressão Arterial Diastólica 

 

 

Tabela 6. Medidas não farmacológicas 

recomendadas como primeira abordagem 

Medida % 

Redução do peso 86,7 

Cessação tabágica  86,7 

Exercício físico 90 

Controlo da dislipidémia por dieta 76,7 

Restrição de sal  75 

Redução do álcool  55 

 

 

- Decisão de início da terapêutica farmacológica anti-hipertensora 

De uma forma geral e em indivíduos sem outros factores de risco cardiovascular (Tabela 7a), 

os médicos indicam iniciar a terapêutica farmacológica, a partir de valores de PA de 

145 7,3/91 4,3 mmHg. Num indivíduo de raça negra, sem outros factores de risco 

cardiovascular, fazem-no a partir de valores de PA de 143 7,5/90 5,0 mmHg (Tabela 7c). Para 

um indivíduo idoso (idade superior a 75 anos), sem outros factores de risco cardiovascular, a 

partir de valores de PA de 150 8,2 / 91 5,2 mmHg (Tabela 7b).  
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Para um indivíduo com Insuficiência Cardíaca, os médicos decidem iniciar a terapêutica 

farmacológica a partir de valores de PA de 136 6,8/85 6,1 mmHg (Tabela 8a). Já perante um 

indivíduo com Diabetes mellitus, iniciam a partir de 132 5,8/82 4,9 mmHg (Tabela 8b). 

Perante um indivíduo idoso (idade superior a 75 anos), com Angina e Diabetes mellitus, 

iniciam a partir de valores de PA de 134 7,3/83 4,3 mmHg (Tabela 9a). Num indivíduo com 

Insuficiência Renal, a terapêutica farmacológica é iniciada a partir de 132 9,2/82 5,3 mmHg 

(Tabela 9b). 

 

 

Tabela 7. Valores de PAS e PAD a partir das quais se inicia terapêutica farmacológica a um indivíduo… 

a) … sem outros factores de RCV  
b) … idoso (>75anos) sem outros 

factores de RCV 
 c) … de raça negra sem outros 

factores de RCV 

PAS % PAD %  PAS % PAD % 
 

PAS % PAD % 

     130 2,9   
 

130 6,1   

     135 2,9   
 

135 3 80 9,1 

  80 2,9  140 17,6 80 5,9 
 

140 57,6 85 12,1 

140 58,8 85 11,8  145 2,9 85 11,8 
 

145 9,1 90 51,5 

145 11,8 90 61,8 

 

150 41,2 90 52,9 
 

150 12,2 95 18,2 

150 14,7 95 14,7 155 5,9 95 14,7 
 

155 3 96 3 

160 14,7 100 8,8 160 26,5 100 14,7 
 

160 9,1 100 6,1 

Nota: PAS = Pressão Arterial Sistólica; PAD = Pressão Arterial Diastólica; RCV = Risco Cardiovascular  

 

 

Tabela 8. PAS e PAD a partir das quais se inicia terapêutica farmacológica a um indivíduo… 

a) … com Insuficiência cardíaca  b) … Diabético 

PAS % PAD %  PAS % PAD % 

  70 6,3  120 8,6 70 5,7 

120 6,3 80 21,9  130 57,1 75 2,9 

130 25 85 28,1 

 

135 17,1 80 45,7 

135 15,6 86 3,1 136 2,9 85 28,6 

140 46,9 90 37,5 140 11,4 86 2,9 

150 6,3 100 3,1 150 2,9 90 14,3 

Nota: PAS = Pressão Arterial Sistólica; PAD = Pressão Arterial Diastólica 
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Tabela 9. PAS e PAD a partir das quais se inicia terapêutica farmacológica a um indivíduo… 

a) … idoso (>75anos) com Angina e Diabetes mellitus  b) … com Insuficiência Renal 

PAS % PAD %  PAS % PAD % 

120 11,8    110 2,9   

130 35,3    120 17,6 70 5,9 

135 11,8 75 5,9  130 35,3 75 2,9 

136 2,9 80 44,1 

 

135 11,8 80 55,9 

140 32,4 85 29,4 136 2,9 85 11,8 

145 2,9 86 2,9 140 26,5 86 2,9 

150 2,9 90 17,6 160 2,9 90 20,6 

Nota: PAS = Pressão Arterial Sistólica; PAD = Pressão Arterial Diastólica 

 

 

Perante um indivíduo sem outros factores de risco cardiovascular, 55% dos médicos 

prefere iniciar a medicação anti-hipertensora em monoterapia. Para estes médicos, o fármaco de 

eleição é um Inibidor da Enzima de Conversão da Angiotensina (IECA) (27%), seguido por um 

Antagonista do Receptor 1 da Angiotensina (ARA) (18%) (Tabela 10a). Dos 8% dos médicos que 

preferem iniciar a medicação com uma associação de anti-hipertensores, as opções mais 

indicadas são um IECA mais um Diurético Tiazídico (TIAZ) (40%) e um ARA mais um TIAZ 

(40%) (Figura 1). 

Num indivíduo idoso (>75anos) sem outros factores de risco cardiovascular, 89,5% dos 

médicos prefere iniciar a medicação anti-hipertensora em monoterapia. Para estes médicos, o 

fármaco de eleição é um TIAZ (22%), seguido por um ARA (20%) (Tabela 10b). Entre os 5% 

dos médicos que preferem iniciar a medicação com associação de anti-hipertensores, a opção 

mais escolhida foi um Antagonista dos Canais de Cálcio (ACC) mais um TIAZ (75%) (Figura 1). 

Para um indivíduo de raça negra, sem outros factores de risco cardiovascular, 91,7% dos 

médicos prefere iniciar a medicação anti-hipertensora em monoterapia, escolhendo um ACC 

(47%) ou um TIAZ (18%) (Tabela 10c). Dos 6,7% dos médicos que preferem iniciar a medicação 

com uma associação, são várias as opções apontadas como se pode ver na Figura 1. 

94% dos médicos prefere iniciar a medicação anti-hipertensora em monoterapia, num 

indivíduo idoso com Bronquite Crónica ou Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC), 

sem outros factores de risco cardiovascular. Para estes médicos, o fármaco de eleição é um ARA 

(32%) ou um IECA (30%) (Tabela 10d). Dos 3% dos médicos que preferem iniciar a medicação 

com uma associação, são várias as opções apontadas como se pode ver na Figura 1. 
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Perante um indivíduo com Insuficiência Cardíaca, 92% dos médicos prefere iniciar a 

medicação anti-hipertensora em monoterapia, com um -Bloqueante (BB) (32%) ou um IECA 

(30%) (Tabela 10e). Dos 5% dos médicos que preferem iniciar a medicação com uma associação 

de anti-hipertensores escolhem preferencialmente um IECA mais um Diurético não-Tiazídico 

(nTIAZ) (66%) e um IECA juntamente com BB ou um nTIAZ (66%) (Figura 1). 

97% dos médicos prefere iniciar a medicação anti-hipertensora em monoterapia, num 

indivíduo Diabético, com um IECA (42%) ou um ARA (40%) (Tabela 10f). Os médicos que 

preferem iniciar a medicação com uma associação (2%) escolhem um IECA mais um ACC ou 

um ARA mais um ACC (Figura 1). 

Para um indivíduo com Insuficiência Renal, 97% dos médicos prefere iniciar a medicação 

anti-hipertensora em monoterapia, com um ARA (37%) ou um IECA (30%) (Tabela 10g). 2% 

dos médicos que preferem iniciar a medicação com uma associação, escolhem um IECA mais um 

ACC, um IECA mais um TIAZ, um ARA mais um ACC ou um ARA mais um TIAZ (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 10. Fármacos anti-hipertensores preferidos pelos médicos numa primeira abordagem em 

monoterapia a um indivíduo… (pode assinalar mais do que uma opção) 

 

a) … sem outros factores de risco cardiovascular 

b) … idoso (>75anos) sem outros factores de RCV 

c) … de raça negra sem outros factores de RCV 

d) … com bronquite crónica ou DPOC 

e) … com insuficiência cardíaca 

f) … diabético 

g) … com insuficiência renal 

AHs em Monoterapia 
a) b) c) d) e) f) g) 

55 55 56,7 55 56,7 55 53,3 

IECA 26,7 15 6,7 30 30 41,7 30 

ARA  18,3 20 13,3 31,7 23,3 40 36,7 

BB  11,7 0 3,3 0 31,7 1,7 3,3 

ACC 3,3 15 46,7 11,7 5 10 3,3 

TIAZ 11,7 21,7 18,3 13,3 18,3 3,3 6,7 

nTIAZ  6,7 11,7 6,7 1,7 18,3 1,7 10 

Nota: AHs = Anti-hipertensores; IECA = Inibidores da Enzima de Conversão da Angiotensina; ARA = Antagonistas 

do Receptor 1 da Angiotensina; BB = Bloqueadores Beta; ACC = Antagonistas dos canais de cálcio; TIAZ = 

Diuréticos tiazídicos; nTIAZ = Outros diuréticos não-tiazídicos 
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Para um doente a iniciar medicação anti-hipertensora, os médicos recomendam a medição da 

PA em auto-monitorização – todos os dias (7%), a cada 2-3 dias (52%), a cada 1-2 semanas 

(26%), uma vez por mês (4,3%), não recomendam a medição da PA em auto-monitorização (2%). 

Adicionalmente, recomendam uma nova consulta médica – a cada 2-3 dias (5%); a cada 1-

2semanas (13%); uma vez por mês (33%); a cada 2-3 meses (30%); uma consulta no primeiro 

mês e depois a cada 2-3 meses (8%).  

 

A Tabela 11 indica os valores de PA a partir das quais os médicos consideram um doente com 

HTA controlada, entre indivíduos com risco cardiovascular ligeiro a moderado (PA média de 

AHs em 

Associação (%) 

a) b) c) d) e) f) g) 

8,3 5 6,7 3,3 5 1,7 1,7 

 

 

Figura 1. Fármacos anti-hipertensores preferidos pelos médicos numa primeira abordagem em associação a um 

indivíduo… (pode assinalar mais do que uma opção) 

a) … sem outros factores de risco cardiovascular 

b) … idoso (>75anos) sem outros factores de RCV 

c) … de raça negra sem outros factores de RCV 

d) … com bronquite crónica ou DPOC 

e) … com insuficiência cardíaca 

f) … diabético 

g) … com insuficiência renal 

Nota: AHs = Anti-hipertensores; IECAs = Inibidores da Enzima de Conversão da Angiotensina; ARAs = Antagonistas 

do Receptor 1 da Angiotensina; BB = Bloqueadores Beta; ACCs = Antagonistas dos canais de cálcio; TIAZ = Diuréticos 

tiazídicos; nTIAZ = Outros diuréticos não-tiazídicos 

b) 25% 

d) 50% 

f) 100% 

g) 100% 

a) 20% 

e) 66% 

a) 40% 
c) 33% 

d) 50% 

g) 100% 

a) 20% 

c) 33% 

a) 20% 

b) 25% 

d) 50% 

f) 100% 

g) 100%  

b) 75% 

c) 33% 

b) 25%  

c) 33% 

d) 50% 

e) 33% 

a) 40% 

b) 25% 

c) 33% 

d) 50% 

g) 100% 

TIAZ 

nTIAZ 

IECAs 

ARAs 

ACCs 

BB 

e) 66% 

e) 33% 

a) 20% 

c) 33% 

e) 33% 
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136 5,3/84 5,4 mmHg) ou risco cardiovascular elevado (PA média de 128 7,0/79 6,0 mmHg). 

  

Em média, os médicos consideram que, tendo em conta o último ano: 7% dos seus doentes 

hipertensos encontram-se controlados apenas com medidas não farmacológicas; 27% controlados 

em monoterapia; 55% controlados com mais que um anti-hipertensor; e 10% não controlados 

com mais que três anti-hipertensores (HTA resistente). 

 

Tabela 11. PAS e PAD a partir das quais considera a HTA controlada num indivíduo… 

a) … com RCV ligeiro a moderado  b) … com RCV elevado 

PAS % PAD %  PAS % PAD % 

     100 1,9   

     120 20,4 60 1,8 

120 1,9    125 1,9 70 14,5 

125 1,9   

 

126 1,9 75 9,1 

130 29,6 70 3,6 129 3,7 76 1,8 

135 9,3 80 41,8 130 57,4 79 1,8 

136 1,9 85 18,2 135 5,6 80 47,3 

139 1,9 89 1,8 136 1,9 85 14,5 

140 51,9 90 32,7 140 3,7 86 1,6 

145 1,9 95 1,8 150 1,9 90 7,3 

Total 100 Total 100 Total 100 Total 100 

Nota: PAS = Pressão Arterial Sistólica; PAD = Pressão Arterial Diastólica; HTA = Hipertensão Arterial; RCV = 

Risco Cardiovascular 

 

 

- Decisão de início da terapêutica farmacológica na HTA sistólica isolada 

Quando questionados acerca da decisão de iniciar terapêutica farmacológica no contexto de 

HTA sistólica isolada, a totalidade dos médicos considera que se deve iniciar e para valores 

médios de PAS de 149 8,4 mmHg. Sendo que os valores de PAS de 140 mmHg e 150 mmHg 

obtiveram a mesma percentagem de escolha por parte dos médicos (29%), seguido pelo valor de 

PAS de 160 mmHg (27%) (Tabela 12). 
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- Decisão terapêutica no contexto da HTA 

A tabela 13 apresenta o nível de concordância dos médicos com afirmações acerca da decisão 

terapêutica na HTA. 

A maioria dos médicos discorda que o tratamento da HTA provoca mais problemas do que 

resolve (94%) e que com tudo o que têm para fazer, é impraticável diagnosticar e tratar 

adequadamente todos os hipertensos (63%). 

A maioria dos médicos discorda que a decisão por uma intervenção farmacológica ou não 

farmacológica varia com o sexo do doente ou com a raça do doente (60% e 51%, 

respectivamente). 

Relativamente à afirmação sinto-me relutante em iniciar o tratamento farmacológico num 

doente com HTA ligeira e que continua a fumar a maioria dos médicos discorda (57%). 

A maioria dos médicos discorda que todos os fármacos anti-hipertensores são semelhantes 

na sua eficácia no controlo da PA (57%) e que o uso de Tiazidas para reduzir a PA está 

ultrapassado (69%). 

 

A tabela 14 apresenta o nível de concordância dos médicos com afirmações acerca da decisão 

terapêutica no idoso com HTA. 

A maioria dos médicos concorda que a mudança de estilos de vida é mais difícil nos idosos 

(85%). 

Tabela 12. Decisão de iniciar terapêutica farmacológica no contexto de HTA sistólica isolada 

Medida % 
 

Valor PAS (mmHg) % 

 
 

 
130 2,9 

 
 

 
140 29,4 

Iniciar de acordo com o valor de PAS 56,7 
 

145 8,8 

Sem outros factores de RCV, não acho 

relevante medicar 
0 

 
149 2,9 

Não sei 0 
 

150 29,4 

Não responde 43,3 
 

160 26,5 

Total 100 
 

Total 100 

Nota: HTA = Hipertensão Arterial; PAS = Pressão Arterial Sistólica; RCV = Risco Cardiovascular 
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A maioria dos médicos discorda que se questiona sobre o benefício de começar o tratamento 

para a HTA em idosos a partir dos 75 anos (60%), mas concorda que em termos de controlo da 

HTA, aceita valores de PA mais elevados nos idosos (77%). 

67% dos médicos discorda que se sinta relutante em iniciar um anti-hipertensor num idoso 

devido aos possíveis efeitos secundários, mas 59% concorda que se apercebe que há mais idosos 

do que indivíduos mais jovens a ter de descontinuar a terapêutica devido aos efeitos secundários. 

Relativamente à adesão à terapêutica anti-hipertensora ser um problema mais relevante nos 

idosos as opiniões dividem-se igualmente entre a concordância e discordância, mas a maioria 

discorda muito (35%). 

 

Tabela 13. Nível de concordância dos médicos com afirmações acerca da decisão terapêutica na HTA (%) 

Na minha experiência… CT CM CP DM DT 

1… sinto-me relutante em iniciar o tratamento farmacológico num 

doente com HTA ligeira e que continua a fumar. 
0 5,7 37,1 22,9 34,3 

2… acho que todos os fármacos anti-hipertensores são semelhantes na 

sua eficácia no controlo da PA. 
5,7 8,6 28,6 14,3 42,9 

3… acho que o uso de Tiazidas para reduzir a PA está ultrapassado. 0 5,7 25,7 37,1 31,4 

4…com tudo o que temos para fazer, é impraticável diagnosticar e 

tratar adequadamente todos os hipertensos. 
5,7 5,7 25,7 20 42,9 

5… acho que o tratamento da HTA provoca mais problemas do que 

resolve. 
0 0 5,7 25,7 68,6 

6… a decisão por uma intervenção farmacológica ou não 

farmacológica varia com o sexo do doente. 
8,6 2,9 28,6 22,9 37,1 

7… a decisão por uma intervenção farmacológica ou não 

farmacológica varia com a raça do doente. 
20 11,4 17,1 20 31,4 

Nota: CT = Concordo totalmente; CM = Concordo muito; CP = Concordo pouco; DM = Discordo muito; DT = Discordo 

totamente; NS/NR = Não sabe/Não responde; HTA = Hipertensão Arterial; PA = Pressão Arterial 

 

 

Tabela 14. Nível de concordância dos médicos com afirmações acerca da decisão terapêutica no idoso com 

HTA (%) 

Na minha experiência… CT CM CP DM DT 

1… sinto-me relutante em iniciar um anti-hipertensor num idoso 

devido aos possíveis efeitos secundários. 
5,7 5,7 20 45,7 22,9 

2… apercebo-me que há mais idosos do que indivíduos mais jovens a 

ter de descontinuar a terapêutica devido aos efeitos secundários. 
2,9 23,5 32,4 26,5 14,7 

3… questiono-me sobre o benefício de começar o tratamento para a 

HTA em idosos a partir dos 75 anos. 
2,9 11,4 25,7 45,7 14,3 

4… em termos de controlo da HTA, aceito valores de PA mais 

elevados nos idosos. 
14,3 40 22,9 17,1 5,7 

5… a adesão à terapêutica anti-hipertensora é um problema mais 

relevante nos idosos. 
2,9 26,5 20,6 35,3 14,7 

6… a mudança de estilos de vida é mais difícil nos idosos. 26,5 47,1 11,8 11,8 2,9 

Nota: CT = Concordo totalmente; CM = Concordo muito; CP = Concordo pouco; DM = Discordo muito; DT = Discordo 

totamente; NS/NR = Não sabe/Não responde; HTA = Hipertensão Arterial; PA = Pressão Arterial 
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- Mudança e Intensificação terapêutica no contexto da HTA 

A maioria dos médicos considera que muda frequentemente a terapêutica anti-hipertensora 

(54%). Quando questionados sobre os motivos mais importantes para não mudar ou intensificar a 

terapêutica se a PA não estiver controlada numa dada consulta (Tabela 15), os mais escolhidos 

pelos médicos foram: (o doente) não tem tomado a medicação como indicado, omite tomas ou 

deixou terminar a medicação (23%); (o doente) precisa de ser avaliado numa segunda consulta: 

esta foi a primeira em que a PA está aumentada (23%); (o doente) tem os valores de PA em auto-

monitorização (AMPA) normais (18%). 

 

Tabela 15. Motivos mais importantes para não mudar ou intensificar a terapêutica farmacológicas e a PA de um 

doente seu não estiver controlada numa dada consulta (%) 

 1º 2º 3º Total 

a. não consegue comprar a medicação 6,7 0 5 11,7 

b. está já no seu melhor nível de controlo, após várias tentativas de ajustar a terapêutica 0 1,7 0 1,7 

c. não tem tomado a medicação como indicado porque não compreendeu as minhas recomendações 

anteriores 
3,3 3,3 1,7 8,3 

d. é resistente à ideia de adicionar mais fármacos ou mudar o regime terapêutico 0 1,7 1,7 3,3 

e. não tem tomado a medicação como indicado, omite tomas ou deixou terminar a medicação 10 6,7 6,7 23,3 

f. pode vir a ter interacções entre os medicamentos 0 0 1,7 1,7 

g. está sob stress, irritado ou com dor aguda 0 5 1,7 6,7 

h. tem feito outra medicação que pode aumentar a PA (p.ex. descongestionantes nasais) 0 0 0 0 

i. teve um episódio isquémico recente / Acho adequado manter a PA elevada neste doente 1,7 0 0 1,7 

j. acabou de fumar ou beber café ou outra bebida com cafeína antes desta consulta e por isso prefiro 

não considerar esta medição 
0 0 1,7 1,7 

k. não tem um estilo de vida saudável - consumo elevado de sal, álcool em excesso, com peso 

elevado ou fumador 
1,7 5 0 6,7 

l. tem HTA de bata branca (a PA só está elevada nesta consulta) 3,3 1,7 8,3 13,3 

m. veio à consulta por outro motivo, a HTA é avaliada por um cardiologista 0 0 0 0 

n. é intolerante aos efeitos adversos dos anti-hipertensores (edema, hipotensão ortostática, fadiga, …) 0 1,7 0 1,7 

o. precisa de ser avaliado numa segunda consulta: esta foi a primeira em que a PA está aumentada 6,7 8,3 8,3 23,3 

p. tem outras doenças (asma, DPOC, etc) que me preocupam mais do que a HTA 0 0 0 0 

q. tem HTA ligeira 0 0 3,3 3,3 

r. tem a HTA diastólica dentro dos valores normais 0 1,7 0 1,7 

s. tem os valores de PA em auto-monitorização (AMPA) normais 10 6,7 1,7 18,3 

t. Outro motivo. Qual? Variação entre PA em ambulatório e no consultório 0 0 1,7 1,7 

Nota: HTA= Hipertensão Arterial; PA = Pressão Arterial 
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- Adesão terapêutica dos doentes hipertensos 

Existem várias abordagens para avaliar a adesão do doente à terapêutica farmacológica. 

Questionou-se os médicos sobre qual a expressão que melhor caracteriza a sua abordagem de 

avaliação da adesão (Tabela 16), sendo as abordagens mais utilizadas: quais são os medicamentos 

que está a tomar para a HTA? (51%); de que forma está a tomar o medicamento X? (23%); 

então está a tomar os medicamentos X, Y e Z … (13%). 

 

Em média, os médicos consideram que 40 22% dos seus doentes faz uma dieta com restrição 

de sal, 51 24% consome bebidas alcoólicas sem ser de forma excessiva, 19 11% tem uma 

actividade física regular, 68 17% é aderente à terapêutica farmacológica e 78 17% cumpre a 

data das consultas para seguimento da HTA. 

 

Questionou-se os médicos acerca dos três principais factores associados à não adesão do 

doente à terapêutica farmacológica (Tabela 17), sendo estes: custos da medicação (33%); 

desinteresse sobre a sua HTA (22%); e, polimedicação associada a comorbilidades (18%). 

 

 

 

 

 

Tabela 17. Abordagens para avaliar a adesão do doente à terapêutica farmacológica  

Abordagem % 

P
er

g
u
n
ta

 f
ec

h
ad

a 

“Então tomou o medicamento X (esta manhã) …” (afirmativo) 2,6 

“Está a tomar o medicamento X?” ou “Está a fazer X?” (interrogativo) 5,1 

“Então está a tomar os medicamentos X, Y e Z?” (interrogativo) 2,6 

“Então está a tomar os medicamentos X, Y e Z …” (afirmativo) 12,8 

“Tomou o medicamento X?” (interrogativo) 2,6 

P
er

g
u
n
ta

 a
b
er

ta
 “Quais são os medicamentos que está a tomar para a HTA?” (interrogativo) 51,3 

“De que forma está a tomar o medicamento X?” (interrogativo) 23,1 

“De que medicamentos precisa?” (interrogativo) 2,6 

“Tem medicamentos ou precisa?” (interrogativo) 2,6 

 
Verificar a prescrição (nº de dias comparativamente com o nº de receitas prescritas) 2,6 
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Tabela 17. Principais factores associados à não adesão do doente à terapêutica farmacológica (%) 

 1º 2º 3º Total 

a. Custos da medicação 13,3 6,7 13,3 33,3 

b. Relação com o médico 0 1,7 0 1,7 

c. Dificuldade no acesso aos medicamentos (deslocar à farmácia) 0 0 0 0 

d. Nível educacional do doente 0 1,7 5 6,7 

e. Falta de informação ou informação errada sobre a HTA 5 5 3,3 13,3 

f. Falta de suporte familiar ou social 3,3 3,3 3,3 9,9 

g. Desinteresse sobre a HTA 11,7 8,3 1,7 21,7 

h. Diferenças culturais 0 0 0 0 

i. Dificuldade em compreender o seu estado de saúde em geral 8,3 6,7 1,7 16,7 

j. Experiência prévia de efeitos adversos à medicação 1,7 1,7 6,7 10,1 

k. Falta de informação ou informação errada sobre a medicação 1,7 0 0 1,7 

l. Regime anti-hipertensor com posologia complexa 0 1,7 0 1,7 

m. Idade do doente 0 0 1,7 1,7 

n. Sexo do doente 0 0 0 0 

o. Polimedicação associada a co-morbilidades 1,7 8,3 8,3 18,3 

p. Outro motivo. Qual? Ausência de sintomas numa fase inicial 1,7 0 0 1,7 

 Factor X 1,7 0 0 1,7 

 

 

DISCUSSÃO 

O controlo da PA é reconhecido pelos médicos medicina geral e familiar como um 

importante objectivo em saúde e na sua prática clínica. 

 

A consulta de hipertensão arterial, como momento de interacção entre o médico e o 

indivíduo hipertenso, é crucial para um adequado controlo da PA (15). 

Para os médicos no estudo, parece existir um paralelismo entre a atribuição da importância e a 

estimativa da realização das mesmas componentes na consulta no contexto da HTA. Esta relação 

pode ser observada quando comparamos as componentes reportadas como mais importantes - por 

ordem decrescente, medir a PA e outros exames necessários, dar instruções completas sobre a 

posologia e aconselhar a modificação de estilos de vida - com aquelas reportadas como mais 

frequentemente realizadas na consulta são - por ordem decrescente, medir a PA e outros exames 
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necessários, aconselhar a modificação de estilos de vida e conhecer os estilos de vida do doente 

(dieta, tabagismo, …). 

Por outro lado, a totalidade dos médicos concorda que educar os hipertensos quanto à sua 

doença e ao seu tratamento ajuda no controlo da sua HTA. Contudo, à semelhança de resultados 

obtidos em estudos anteriores (15), verifica-se que componentes da consulta como aferir a 

capacidade do doente em cumprir/aderir à terapêutica actual, avaliar o conhecimento do doente 

sobre a sua HTA, conversar com o doente sobre a terapêutica actual (eficácia, reacções 

adversas), dar informação ao doente que lhe permita decidir (genéricos), explicar os benefícios e 

os efeitos adversos da medicação e envolver o doente no processo de decisão terapêutica, são 

considerados menos importantes e são menos realizados. 

Para aumentar as competências do doente e promover a sua participação no processo de 

decisão terapêutica, é importante haver uma maior discussão sobre a medicação, os critérios 

considerados pelo médico para a escolha de determinado regime, os seus riscos e benefícios (15). 

Assim, a promoção da saúde ao nível dos Cuidados de Saúde Primários depende do 

desenvolvimento de um modelo de participação mútua, onde o doente assume um papel mais 

activo na decisão terapêutica, facilitado por uma boa comunicação com o seu médico (15). 

 

Outro aspecto relevante para o controlo da HTA é a medição da PA de forma correcta e 

válida. 

Neste estudo, a maioria dos médicos estão satisfeitos com a precisão da medição da PA 

durante a consulta. Sendo que, cerca de metade dos médicos, principalmente entre aqueles com 

menos anos de prática (o que poderá dever-se a uma subvalorização da HTA da “bata branca” ou 

falta de confiança na colaboração do doente na medição da PA), indica também que confia mais 

nos valores de PA que regista na consulta do que naqueles que o doente obtém em auto-

monitorização. Este facto parece discordar das recomendações mais recentes, que destacam a 

importância dos valores obtidos em auto-monitorização (16). Uma possível justificação poderá 

estar relacionada com a falta de confiança no dispositivo que os doentes utilizam na medição da 

PA. De facto, a quase totalidade dos médicos concorda que a escolha do dispositivo para 

medição da PA é muito importante para a validade da auto-monitorização. No entanto, um 

estudo recente demonstrou que a maioria dos dispositivos não foram avaliados, de forma 

independente, quanto à precisão, usando os protocolos da British Hypertension Society (BHS) ou 

o padrão estabelecido pela US Association for the Advancement of Medical Instrumentation 

(AAMI) (17).  
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Por outro lado, a totalidade dos médicos concorda que a auto-monitorização da PA ajuda o 

doente a conhecer melhor a sua HTA e a maioria discorda que a auto-monitorização complica 

mais do que ajuda, indicando que é frequente ensinar os hipertensos a realizar a auto-vigilância 

dos seus níveis tensionais. Estes resultados estão em concordância com outros estudos que 

apontam que, a auto-vigilância da PA pode beneficiar os doentes, na medida em que fornece 

informação relativa à resposta aos anti-hipertensores, melhorando a adesão à terapêutica (2).  

No nosso estudo, é reconhecida a utilidade da monitorização ambulatória da PA de 24h 

(MAPA) para uma melhor decisão terapêutica pela grande maioria dos médicos, à semelhança do 

que é defendido pelas recomendações mais recentes (18) (16) (12). A PA de 24h em ambulatório 

apresenta uma maior associação, comparativamente com os valores obtidos em consulta, com a 

lesão de órgãos-alvo, com o impacto do tratamento e com a ocorrência de eventos 

cardiovasculares. Assim, permite uma determinação mais precisa do risco cardiovascular, em 

hipertensos não tratados e tratados, e da diminuição dos valores de PA induzida pelo tratamento, 

devido a uma maior reprodutibilidade ao longo do tempo e à ausência ou negligenciável 

ocorrência do efeito da “bata branca” ou do efeito placebo (12). No entanto, neste estudo é 

também sublinhado que é praticamente impossível incluir a monitorização ambulatória da PA de 

24 horas (MAPA) na avaliação de rotina de um hipertenso. Esta afirmação poderá dever-se a 

motivos económicos (19) ou à não-tolerância dos hipertensos. 

 

As recomendações clínicas mais recentes indicam que as modificações do estilo de vida são 

capazes de reduzir os valores da PA (11) e outros estudos indicam que um estilo de vida saudável 

influencia positivamente a adesão à terapêutica (20). Os resultados obtidos no nosso estudo estão 

de acordo com a tendência de valorização destas medidas no controlo da PA, que se tem 

observado em estudos recentes (21) (22). A totalidade dos médicos consideram-nas úteis para o 

controlo da PA elevada e a quase totalidade dos médicos aconselha a modificação de estilos de 

vida na consulta de HTA. As medidas recomendadas pelos médicos estão de acordo com as 

recomendações clínicas mais recentes (12) (23) e em concordância com resultados encontrados 

noutros estudos (21). Os médicos parecem recomendar estas medidas a partir de valores de 

140/90 mmHg, a indivíduos sem outros factores de risco, e 150/90 mmHg, se o indivíduo for 

idoso (idade superior a 75 anos). Contudo, estas medidas são entendidas pelos médicos como de 

implementação difícil, principalmente nos idosos, o que poderá justificar a diferença nos valores 

de PA a partir da qual recomendam estas medidas. As modificações do estilo de vida são ainda 

consideradas pelos médicos como insuficientes para o controlo da PA sem o recurso à medicação. 

De facto, as recomendações clínicas mais recentes indicam que as modificações do estilo de vida 
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são capazes de reduzir os valores da PA, mas não a mortalidade e morbilidade. E por outro lado, 

a falta de adesão a longo prazo (24), além da grande variabilidade de resposta dos valores de PA 

a estas medidas, poderá justificar o insucesso das medidas não farmacológicas. 

 

A totalidade dos médicos considera que o uso de fármacos anti-hipertensores é necessário 

para controlar a PA na maioria dos seus doentes. 

As recomendações clínicas mais recentes relativamente ao tratamento da Hipertensão Arterial 

não são consensuais quanto ao início da medicação anti-hipertensora: 

 as últimas recomendações da AHA (American Heart Association) [JNC 7 – 2003 (2)] 

defendem que se deve iniciar medicação anti-hipertensora quando os indivíduos não são capazes 

de alcançar o valor de PA ideal (PA inferior a 140/90 mmHg, na população em geral, e inferior a 

130/80 mmHg nos indivíduos com diabetes mellitus ou doença renal crónica) com a modificação 

dos estilos de vida. 

 as últimas recomendações da ESH (European Society of Hypertension) e ESC 

(European Society of Cardiology) [ESH/ESC 2009 (11)] defendem que se deve iniciar medicação 

anti-hipertensora em todos os doentes com PAS igual ou superior a 140 mmHg e/ou PAD igual 

ou superior a 90 mmHg, com o objectivo de manter os valores de PA abaixo destes valores; 

 as últimas recomendações da BHS (British Hypertension Society) [NICE 2011 (16)] 

defendem que se deve iniciar medicação anti-hipertensora: 

o a doentes com idade inferior a 80 anos com HTA de estadio 1 (PA, medida na 

consulta, igual ou superior a 140/90 mmHg e PA, obtida por MAPA ou auto-

monitorização, igual ou superior a 135/85 mmHg), que tenham um ou mais dos seguintes 

factores: lesão de órgão-alvo, doença cardiovascular estabelecida, doença renal, diabetes 

mellitus, um risco cardiovascular a 10 anos igual ou superior a 20%; 

o a todos os doentes, de qualquer idade, com HTA de estadio 2 (PA, medida na 

consulta, igual ou superior a 160/100 mmHg e PA, obtida por MAPA ou auto-

monitorização, igual ou superior a 150/95 mmHg); 

o a doentes com idade inferior a 40 anos com HTA de estadio 1 e sem evidência 

de lesão de órgão-alvo, de doença cardiovascular, de doença renal ou diabetes mellitus. 

 a norma orientadora da DGS (Direcção Geral de Saúde) [DGS 2011 (23)] não indica 

quando se deve iniciar medicação anti-hipertensora, definindo apenas o objectivo desta 

medicação – redução e controlo da PA para valores inferiores a 140/90 mmHg, desde que sejam 

tolerados e não estejam contra-indicados. 
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É importante referir que, à excepção das recomendações JNC 7 (2), as recomendações 

clínicas referidas foram emitidas posteriormente à recolha dos dados deste estudo, apesar das 

recomendações clínicas mais recentes da ESH/ESC 2009 (11) serem na sua maioria 

sobreponíveis às anteriores ESH/ESC 2007 (12), que se encontravam também disponíveis. 

 

No nosso estudo, a maioria dos médicos indicou iniciar medicação anti-hipertensora a partir 

de 140/90 mmHg, em indivíduos sem outros factores de risco, o que está de acordo com as 

recomendações clínicas ESH/ESC 2009 (11) e JNC 7 (2), mas não com as recomendações NICE 

2011 (16), segundo as quais não se deveria iniciar medicação anti-hipertensora nestes indivíduos. 

Estes resultados podem ser justificados pelo facto das recomendações clínicas ESH/ESC 2007 

(12) (que são sobreponíveis às de 2009) e JNC 7 (2) estarem já disponíveis para consulta na 

altura da recolha dos dados. 

 

O estudo HYVET demonstrou que, mesmo numa população idosa (idade superior a 80 anos), 

a terapêutica anti-hipertensora previne não só a morbilidade devida a eventos cardiovasculares, 

mas também aumenta a sobrevivência, pelo que, algumas das recomendações clínicas mais 

recentes – ESH/ESC 2009 e JNC 7, recomendam a terapêutica em indivíduos com idade igual ou 

superior a 80 anos (11) (2). Na linha destas recomendações, neste estudo a maioria dos médicos 

discorda que se questiona sobre o benefício de começar o tratamento para a HTA em idosos a 

partir dos 75 anos, apesar de concordar que em termos de controlo da HTA, aceita valores de PA 

mais elevados nos idosos (idade superior a 75 anos), iniciando terapêutica anti-hipertensora para 

valores de PAS de 150 mmHg e PAD 90mmHg, à semelhança de resultados de outros estudos 

(14). Apesar da maioria dos médicos discordar que se sinta relutante em iniciar um anti-

hipertensor num idoso devido aos possíveis efeitos secundários, a maioria também concorda que 

se apercebe que há mais idosos do que indivíduos mais jovens a ter de descontinuar a 

terapêutica devido aos efeitos secundários. Esta observação poderá explicar o motivo pelo qual 

os médicos parecem iniciar a terapêutica para valores mais elevados de PAS, comparativamente 

com a população hipertensa em geral. De facto, as recomendações clínicas NICE 2011 (16) 

sugerem que nos indivíduos idosos (neste caso considerados indivíduos com idade superior a 80 

anos) a PA ideal deve ser superior à dos indivíduos mais jovens, isto é, deve ter-se como 

objectivo da medicação anti-hipertensora atingir valores de PA inferiores a 150/90 mmHg e não 

inferiores a 140/90 mmHg como nos indivíduos mais jovens. Para além disso, de acordo com as 

recomendações NICE 2011 (16), não tendo factores de risco cardiovascular, este grupo de 

hipertensos só teria indicação para iniciar medicação anti-hipertensora com valores de PA medida 
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na consulta igual ou superior a 160/100 mmHg (ou por MAPA ou auto-monitorização igual ou 

superior a 150/95 mmHg). As recomendações clínicas ESH/ESC 2009 (11) referem que o valor a 

partir do qual se deve iniciar medicação é independente da idade do indivíduo hipertenso, 

contudo não existem estudos em idosos com valores de PA dentro do grau 1 de HTA (PAS de 

140−159 mmHg e PAD de 90−99 mmHg), pelo que, as actuais recomendações baseiam-se nos 

benefícios da medicação anti-hipertensora verificada em idosos com valores de PA superiores. 

 

Quando questionados acerca da decisão de iniciar terapêutica farmacológica no contexto de 

HTA sistólica isolada, os médicos consideram que se deve iniciar para valores médios de PAS de 

149 8,4 mmHg, valores superiores aos indicados pelas recomendações clínicas da ESH/ESC, 

2007 (12) e inferiores aos das recomendações da NICE 2011 (16), mas que poderá estar 

relacionado com o facto de estes doentes serem na sua maioria idosos (2), pelo que, indicam 

valores semelhantes aos que indicaram para o indivíduo idoso. De facto, aos 60 anos, cerca de 

dois terços dos hipertensos têm HTA sistólica isolada, e aos 75 anos, quase todos os hipertensos 

têm HTA sistólica e cerca de três quartos dos hipertensos têm HTA sistólica isolada (2). 

 

Em indivíduos com diabetes mellitus ou insuficiência renal, a maioria dos médicos decide 

iniciar terapêutica anti-hipertensora a partir de valores mais baixos de PA (130/80 mmHg), 

enquanto que, para indivíduos com insuficiência cardíaca, a maioria dos médicos toma esta 

medida para os mesmos valores de PA da população sem factores de risco cardiovascular. 

As recomendações clínicas ESH/ESC 2009 (11) indicam que a medicação anti-hipertensora, 

em indivíduos diabéticos, deve ser iniciada para valores de PA de 140/90 mmHg. Não existem 

actualmente evidências suficientes que suportem a recomendação de iniciar terapêutica anti-

hipertensora para valores de PA normal alta (PAS de 130-139 mmHg e/ou PAD de 85-89 

mmHg). Contudo, na presença de microalbuminúria, existe evidência do efeito favorável desta 

medida na regressão e progressão deste sinal de lesão de órgão-alvo, pelo que é recomendada 

neste caso (11). O objectivo da terapêutica anti-hipertensora nos indivíduos diabéticos deve ser 

atingir valores de PA inferiores a 140/90 mmHg, como na população em geral, na medida em que 

não existem evidências que sustentem o benefício de uma maior redução e na prática clínica tem 

sido difícil atingir valores inferiores a 130/80 mmHg nestes indivíduos (11). As recomendações 

anteriores, ESH/ESC 2007 (12) indicavam que se devia começar terapêutica anti-hipertensora a 

partir de valores de PA de 130/80 mmHg, em indivíduos com diabetes mellitus, o que poderá 

justificar os resultados obtidos neste estudo. 
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As recomendações ESH/ESC 2009 (11) afirmam igualmente não haver evidências que 

suportem a recomendação de iniciar terapêutica anti-hipertensora para valores de PA normal alta 

em indivíduos com insuficiência renal ou com insuficiência cardíaca. Contudo, não especificam 

se se devem continuar a considerar estes valores ou se se devem considerar os valores da 

população em geral, como sugerem para os indivíduos diabéticos. 

As recomendações anteriores, ESH/ESC 2007 (12) e as JNC 7 (2) indicavam que se devia 

começar terapêutica anti-hipertensora a partir de valores de PA de 130/80 mmHg, em indivíduos 

com diabetes mellitus, insuficiência renal e insuficiência cardíaca, o que poderá justificar os 

resultados obtidos neste estudo. 

As recomendações NICE 2011 (16) sugerem que a medicação anti-hipertensora, em 

indivíduos com diabetes mellitus, doença renal e doença cardiovascular, deve ser iniciada para 

valores de PA de 140/90 mmHg (medidos na consulta ou valores iguais ou superiores a 135/85 

mmHg em MAPA ou auto-monitorização). Assim, os nossos resultados estão de acordo com 

estas recomendações apenas no que se refere a indivíduos com insuficiência cardíaca, mas não 

nos indivíduos com diabetes mellitus e insuficiência renal, para os quais os médicos iniciam 

medicação anti-hipertensora para valores inferiores aos recomendados. 

 

As recomendações clínicas ESH/ESC 2007 (12) defendem que se deve iniciar terapêutica 

anti-hipertensora com dois fármacos em dose baixa nos doentes com elevação tensional marcada, 

risco cardiovascular elevado ou muito elevado e comorbilidades que exijam um controlo 

tensional mais rigoroso (diabetes mellitus, disfunção renal, proteinúria, história de AVC ou 

enfarte do miocárdio). Contudo, esta recomendação de iniciar tratamento anti-hipertensor em 

associação não foi baseada em estudos de morbilidade/mortalidade, mas sim em diversos 

argumentos, tais como (11): 

 a terapêutica anti-hipertensora em associação permite uma maior diminuição dos 

valores de PA e permite atingir os valores ideais de PA mais rapidamente. Os estudos mais 

recentes referem que, independentemente da classe de anti-hipertensores utilizada, a monoterapia 

é capaz de reduzir os valores de PA apenas num número limitado de hipertensos, sendo que a 

grande maioria necessita de pelo menos dois fármacos em associação para atingir um adequado 

controlo da PA. Uma meta-análise recente de 42 estudos demonstrou que a associação de dois 

anti-hipertensores de quaisquer duas classes provoca uma maior diminuição dos valores da PA do 

que a duplicação da dose de qualquer anti-hipertensor (27). Tal poderá dever-se ao facto de que 

qualquer anti-hipertensor utilizado em monoterapia é ineficaz ou dificilmente eficaz em diversos 

doentes, pelo que a sua associação com um anti-hipertensor eficaz deve induzir uma resposta 
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maior do que a duplicação da dose de um anti-hipertensor ineficaz. Além disso, existem efeitos 

sinergéticos, que podem justificar a maior eficácia dos anti-hipertensores em associação. 

 perante a existência de uma comorbilidade de elevado risco, um evento adverso pode 

ocorrer num curto espaço de tempo, exigindo que se tomem medidas para reduzir a PA 

rapidamente. 

 o efeito protector da diminuição dos valores de PA manifesta-se rapidamente após o 

início da terapêutica redutora da PA. 

 a terapêutica anti-hipertensora em associação, como abordagem inicial, parece estar 

associada a uma menor taxa de abandono da terapêutica por parte dos hipertensos, provavelmente 

porque a busca da monoterapia mais eficaz em todos os doentes pode ser demasiado morosa e 

pode desencorajar a adesão à terapêutica anti-hipertensora pela frustração que surge da percepção 

de que não é capaz de atingir os valores de PA ideais. 

As evidências existentes suportam a terapêutica em associação como a estratégia mais eficaz 

no controlo da PA, e como tal as recomendações clínicas mais recentes [ (11), (16), (2), (23)] 

sugerem a associação de um fármaco anti-hipertensor de uma outra classe ao fármaco 

inicialmente prescrito, sempre que o controlo da PA não seja alcançado, excepto nos casos em 

que o fármaco inicial tem de ser alterado devido a efeitos secundários ou à ausência de 

diminuição dos valores de PA. Sugerem ainda que, a terapêutica em associação oferece 

benefícios também como abordagem inicial, particularmente em hipertensos com risco 

cardiovascular elevado, nos quais a diminuição rápida dos valores de PA pode ser desejável. As 

recomendações JNC 7 (2) sugerem a terapêutica em associação, como abordagem inicial, em 

indivíduos com elevação dos valores de PAS superior a 20 mmHg e PAD superior a 10 mmHg, 

relativamente aos valores de PA ideais. Referem também que, sempre que possível, dever-se-à 

utilizar uma associação fixa num único comprimido, com acção durante 24 horas, com o 

objectivo de simplificar o regime de tratamento e melhorar a adesão à terapêutica.  

Neste estudo, verificou-se que a maioria dos médicos prefere iniciar medicação anti-

hipertensora em monoterapia, independentemente das características do indivíduo hipertenso. 

Quando questionados, cerca de metade dos médicos (principalmente aqueles com mais anos de 

prática, o que pode dever-se ao facto da sua experiência clínica facilitar a escolha de um anti-

hipertensor eficaz para o doente) concordam que a maioria dos seus doentes consegue manter a 

PA controlada com apenas um anti-hipertensor. No entanto, numa outra questão consideram que 

apenas 27% dos seus doentes se encontram controlados em monoterapia. Este último valor vai ao 

encontro dos resultados de outros estudos que têm demonstrado que a monoterapia com qualquer 

classe de anti-hipertensores só possibilita o adequado controlo tensional em menos de 20-30% da 
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população hipertensa, exceptuando-se os doentes com HTA grau 1 (PAS de 140-159 mmHg e/ou 

PAD de 90-99 mmHg) (28). 

Relativamente ao tratamento da HTA no idoso, a utilização de fármacos em associação é 

particularmente importante, na medida em que possibilita a utilização de uma dose inferior de 

cada fármaco, diminuindo assim o risco de efeitos adversos nos doentes idosos (29). Este estudo 

indica que a proporção de hipertensos, nomeadamente idosos, tratados em monoterapia é 

demasiado elevada, à semelhança de resultados já obtidos noutros estudos nacionais (28), o que 

demonstra a necessidade de desenvolver estratégias no sentido de melhorar o controlo da HTA. 

 

Sobre a escolha de um determinado anti-hipertensor como regime inicial, é reconhecido que a 

decisão depende de características e comorbilidades do indivíduo hipertenso, bem como das 

indicações, contra‐indicações relativas e absolutas e os efeitos adversos dos fármacos, a melhor 

evidência científica, condicionalismos da adesão à terapêutica e factores económicos associados 

(23). Contudo, existe alguma discordância entre as recomendações clínicas mais recentes: 

  as recomendações JNC 7 (2) sugerem – iniciar um TIAZ, ou em alternativa considerar 

um IECA, um ARA, um BB, um ACC ou terapêutica em associação, em indivíduos com HTA de 

estadio 1 (PA de 140-159/90-99 mmHg), sem outros factores de risco cardiovascular; iniciar com 

terapêutica em associação, geralmente um TIAZ com um IECA, um ARA, um BB ou um ACC, 

em indivíduos com HTA de estadio 2 (PA igual ou superior a 160/100 mmHg), sem outros 

factores de risco cardiovascular. 

 as recomendações ESH/ESC 2009 (11) referem que os principais benefícios da 

medicação anti-hipertensora de devem à redução da PA per se, independentemente dos fármacos 

utilizados. Sendo assim, as principais classes de fármacos anti-hipertensores – diuréticos, BB, 

ACC, IECA e ARA – não diferem significativamente na sua capacidade de reduzir a PA, pelo 

que, qualquer um destes fármacos pode ser utilizado num primeira abordagem ou na manutenção 

da terapêutica, em monoterapia ou em associação. 

 as recomendações NICE 2011 (16) colocam como primeira opção terapêutica – um 

IECA ou um ARA, em monoterapia, mas não em associação, em indivíduos com idade inferior a 

55 anos; um ACC em indivíduos com idade superior a 55 anos ou de raça negra, e em caso de 

intolerância ao ACC um diurético tiazídico. 

 a norma orientadora DGS 2011 (23) distingue o tratamento anti-hipertensor com base 

no risco cardiovascular – no tratamento da HTA de risco baixo, pode ser utilizado um diurético 

tiazídico, em monoterapia ou em associação de baixa dose com um IECA, ou um IECA ou ACC; 
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na HTA de risco moderado, alto ou muito alto, deve-se utilizar uma associação de um diurético 

tiazídico com um IECA ou um ACC com um IECA. 

 

Neste estudo, mais de metade dos médicos discorda que todos os fármacos anti-hipertensores 

sejam semelhantes na sua eficácia no controlo da PA, contrariamente ao indicado pela 

recomendação clínica ESH/ESC 2009 (11). 

 

Para um indivíduo sem outros factores de risco, a maioria dos médicos prefere iniciar 

terapêutica farmacológica com IECA, mas utilizam também ARAs, BB, diuréticos tiazídicos e 

não tiazídicos e ACCs (por ordem decrescente de preferência). Estes resultados não são 

coincidentes com os encontrados no estudo VALSIM, em que os diuréticos surgem como opção 

preferencial, como recomendado em JNC 7 (2), seguidos de perto pelos ARAs e IECAs (28). Esta 

diferença poderá reflectir uma alteração da prescrição anti-hipertensora nos cuidados de saúde 

primários (dados recolhidos pelo estudo VALSIM no período de Abril de 2006 a Novembro de 

2007) ou pode ser resultante apenas da diferente forma de obtenção da informação (dados 

provenientes de questionário aplicado aos doentes, no estudo VALSIM). Tendo em conta a 

norma orientadora DGS 2011 (23), os resultados obtidos estão apenas parcialmente de acordo, na 

medida em que estas sugerem a utilização de um IECA, mas os diuréticos tiazídicos e 

principalmente os ACC são pouco utilizados, contrariamente ao recomendado. Por outro lado, os 

resultados deste estudo estão de acordo com NICE 2011 (16), se considerarmos o subgrupo de 

indivíduos com idade inferior a 55 anos, idade a partir da qual estas recomendações indicam que 

se deve utilizar um ACC, pouco utilizado pelos médicos deste estudo. 

 

Segundo as recomendações ESH/ESC 2009 (11), as meta-análises mais recentes apontam no 

sentido de que as diferentes classes de fármacos não diferem significativamente na sua 

capacidade de reduzir os valores da PA, nem no seu efeito de protecção cardiovascular, tanto nos 

hipertensos mais jovens, como nos idosos. Assim, a escolha da classe de anti-hipertensores a 

utilizar não deve ser guiada pela idade. As recomendações clínicas JNC 7 (2) e NICE 2011 (16) 

apontam no mesmo sentido, sendo que as últimas sugerem que se deve utilizar nos hipertensos 

com idade superior a 80 anos os mesmos anti-hipertensores que se utilizam para indivíduos com 

idade compreendida entre os 55 e os 80 anos de idade – um ACC. Relativamente à terapêutica 

anti-hipertensora num indivíduo idoso, neste estudo verifica-se que os médicos preferem utilizar 

TIAZ, ARAs, ACCs, IECAs e nTIAZ, por ordem decrescente. Sendo assim, não estão de acordo 

com as recomendações clínicas NICE 2011 (16), mas estão de acordo com as recomendações 
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anteriores ESH/ESC 2007 (12), que sugeriam a utilização de TIAZ e ACC no idoso hipertenso. 

Verifica-se que os médicos não prescrevem BB a este grupo de hipertensos, o que pode ser 

explicado pelos efeitos adversos desta classe de fármacos nos idosos, bem como a sua menor 

eficácia na redução de eventos cardiovasculares, nomeadamente acidentes cerebrovasculares, 

comparativamente com outras classes de fármacos anti-hipertensores (29). A norma orientadora 

DGS 2011 (23) não faz referência ao tratamento da HTA no indivíduo idoso. 

 

Num indivíduo de raça negra, sem outros factores de risco cardiovascular, os fármacos 

escolhidos para iniciar a terapêutica são, por ordem decrescente: ACCs, TIAZ, ARAs, IECAs, 

nTIAZ e BB. Para um indivíduo diabético utilizam IECAs, ARAs, ACCs, TIAZ, nTIAZ e BB. 

No indivíduo com insuficiência renal, a maioria dos médicos utiliza ARAs, IECAs, nTIAZ, 

TIAZ, ACCs e BB. Nos indivíduos com insuficiência cardíaca os médicos preferem utilizar BB, 

IECAs, ARAs, TIAZ, nTIAZ e ACCs.  

As recomendações ESH/ESC 2009 (19) mantêm as indicações das recomendações anteriores 

(11). 

Nos indivíduos de raça negra, os resultados estão de acordo com as recomendações ESH/ESC 

2007 (12) e NICE 2011 (16), mas não com JNC 7 (2), que recomenda a utilização de um BB, um 

IECA ou um ARA. 

Verifica-se que, no que diz respeito aos anti-hipertensores utilizados em indivíduos com 

diabetes mellitus e insuficiência renal, as preferências apontadas pelos médicos estão de acordo 

com as recomendações JNC 7 (2), ESH/ESC 2007 (12) e NICE 2011 (16). 

Relativamente os hipertensos com insuficiência cardíaca, os médicos parecem preferir BB, o 

que está de acordo com JNC 7 (2) e a norma orientadora DGS 2011 (23), apesar das restantes 

recomendações clínicas apontarem como primeira escolha os diuréticos (12) (16). 

 

Os valores de PA para os quais os médicos consideram um doente com HTA controlada são 

inferiores aos propostos pelas recomendações clínicas [(2), (19), (15) (23)]. Em média, os 

médicos consideram a HTA controlada para valores de PAS de 136 mmHg e PAD de 84 mmHg 

(risco cardiovascular ligeiro a moderado); PAS de 128 mmHg e PAD de 79 mmHg (risco 

cardiovascular elevado). Talvez relacionado com estes valores, cerca de metade dos médicos 

indica ter de mudar frequentemente a terapêutica anti-hipertensora, principalmente devido à 

falta de efectividade do anti-hipertensor. A mudança devido a reacções adversas ou por não-

adesão à terapêutica são outros motivos indicados para mudança de medicação. 
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De facto, é frequente os indivíduos hipertensos apresentarem uma má adesão à terapêutica 

anti-hipertensora (30). Em linha com outros estudos, os médicos parecem considerar que mais 

de metade dos seus doentes é aderente à terapêutica farmacológica, destacando como factores 

associados à não-adesão os custos da medicação, o desinteresse do doente sobre a sua HTA e a 

polimedicação. Também a este nível, a comunicação médico-doente que se estabelece ao nível da 

consulta é fundamental (15). A forma como o médico questiona acerca da toma da medicação 

pode influenciar a informação fornecida pelo doente (30). Num estudo qualitativo, identificou-se 

que o médico pode ser capaz de fazer uma melhor avaliação da adesão à terapêutica através de 

uma abordagem interrogativa, com perguntas abertas, usando uma sequência de perguntas e indo 

ao encontro das preocupações dos doentes (30). No nosso estudo, verificou-se que a abordagem 

mais utilizada – Quais são os medicamentos que está a tomar para a HTA?, corresponde ao tipo 

de abordagem considerado mais adequado (30). Os médicos com menos anos de prática clínica 

são os que consideram a mudança terapêutica mais frequente devido à não-adesão do doente, o 

que poderá dever-se ao facto de terem uma maior preocupação na determinação da adesão do 

hipertenso à medicação anti-hipertensora. 

 

O termo “inércia clínica” tem sido utilizado para descrever a ausência de intensificação 

terapêutica num doente que não tenha ainda atingido os objectivos, isto é, a ausência de 

intensificação da terapêutica anti-hipertensora num indivíduo que apresente ainda valores de PA 

superiores aos recomendados. Tem-se verificado em diversos estudos que aparentes casos de 

ausência de intensificação terapêutica podem corresponder a decisões adequadas e não a inércia 

clínica (31). A distinção entre potencial inércia clínica e inércia adequada ao indivíduo em 

particular é um passo importante para o desenvolvimento de estratégias que melhorem a 

prestação de cuidados de saúde. Quando questionados sobre os motivos mais importantes para 

não mudar ou intensificar a terapêutica se a PA não estiver controlada numa dada consulta, os 

mais escolhidos pelos médicos foram (o doente) não tem tomado a medicação como indicado, 

omite tomas ou deixou terminar a medicação, (o doente) precisa de ser avaliado numa segunda 

consulta: esta foi a primeira em que a PA está aumentada e (o doente) tem os valores de PA em 

auto-monitorização (AMPA) normais. Assim, estes motivos parecem enquadrar-se numa inércia 

adequada e não no conceito de inércia clínica. 

 

Uma potencial limitação do estudo é o facto de se basear em informação fornecida pelo 

médico acerca da sua prática clínica e não na observação directa. É provável que a informação 

fornecida pelo médico sofra algum viés no sentido de a adaptar ao que julga ser a prática clínica 
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óptima. Contudo, existem estudos que sugerem que questionários acerca da prática clínica médica 

são um indicador útil (32). Por outro lado, a amostra de reduzida dimensão, apesar dos médicos 

terem sido selecionados aleatoriamente de diversos CS/USF da região de saúde de Lisboa e Vale 

do Tejo, não permite uma generalização dos resultados. 

Tendo em conta estas limitações, pretende-se realizar um estudo semelhante numa amostra de 

médicos de maiores dimensões e de uma região alargada e obter informação também 

directamente do indivíduo hipertenso, por forma a confirmar factores abordados neste estudo e 

compreender outros factores associados à decisão terapêutica na Hipertensão Arterial, ao nível 

dos cuidados de saúde primários. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Neste estudo verifica-se uma grande concordância por parte dos médicos com a utilidade das 

modificações de estilos de vida e a necessidade de utilização de medicação anti-hipertensora para 

o controlo da Hipertensão Arterial. 

O aconselhamento de modificações do estilo de vida está de acordo com as recomendações 

clínicas mais recentes. 

No que diz respeito aos valores de PA para os quais se deve iniciar medicação anti-

hipertensora, estes estão apenas bem definidos para um indivíduo sem outros factores de risco 

cardiovascular, enquanto que, para os hipertensos idosos ou com cormobilidades, nomeadamente 

diabetes mellitus, insuficiência renal e insuficiência cardíaca, não existe um consenso. De facto, 

esta é uma questão que permanece por responder com ensaios clínicos adequados. 

Por outro lado, a monoterapia continua a ser prática preferencial dos médicos ao iniciar 

terapêutica farmacológica, independentemente das características e comorbilidades do indivíduo 

hipertenso. Deverá ser estimulada a alteração desta prática por parte dos médicos de clínica geral 

e familiar, com base na informação fornecida por estudos recentes, que demonstram um controlo 

da PA superior com a terapêutica em associação. 

Relativamente à escolha do anti-hipertensor mais adequado para um determinado indivíduo, 

tendo em conta as suas características e comorbilidades, mais uma vez as recomendações clínicas 

mais recentes são muitas vezes contraditórias, revelando uma necessidade de elaborar ensaios 

clínicos que constituam uma resposta à necessidade de uniformizar as recomendações. 

Dos diversos factores associados à decisão terapêutica na Hipertensão, neste estudo a 

experiência do médico parece ser um dos factores que se destaca. Os médicos com mais anos de 
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prática clínica parecem concordar mais com a eficácia da medicação anti-hipertensora em 

monoterapia. Por outro lado, os médicos com menos anos de prática clínica valorizam mais os 

valores de PA obtidos em consulta e identificam como principal causa de mudança terapêutica a 

não-adesão do doente. 

A identificação de factores associados à Decisão Terapêutica relacionados com o médico, 

pode permitir uma melhor orientação de futuras recomendações clínicas e de actividades de 

formação médica, melhorando a sua importância e eficácia na melhoria do cuidado médico 

prestado ao doente. No âmbito deste trabalho, ao possibilitar uma possível melhoria do cuidado 

médico prestado ao indivíduo hipertenso, poderemos assistir a um melhor controlo dos valores da 

PA, ao nível dos Cuidados de Saúde Primários. 
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