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Introdução 

 Factor de risco de morbilidade e mortalidade cardiovasculares 

 32% da mortalidade em Portugal 
(DGS, 2008) 

 Prevalência em 1/3 da população mundial até 2025 
(American Society of Hypertension, 2007) 

 42% da população adulta Portuguesa 
(PAP Study, 2007) 
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Introdução 

 Disparidades no controlo da PA entre países 

 Diferenças nas formas de tratamento da HTA 

 Controlo da HTA em Portugal (em 2003 e 2011): 
  

 prevalência: 42%  45% 

 doentes medicados: 39%  ? 

 doentes controlados: 29%  82% (dos doentes medicados) 

(Estudo da Prevalência, Tratamento e Controlo da Hipertensão em Portugal, Mário Espiga Macedo, 2007) 

(Prevalência de HTA, Luís Martins, 2011) 



 
- Iniciar Terapêutica Não-farmacológica 
- Iniciar Terapêutica Farmacológica 
- Mudança Terapêutica 
- Educação para a saúde 
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Introdução 
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- Educação para a saúde 
- AMPA 

 

Auto-gestão 

Idade Comorbilidades Etnia 

- Consulta de HTA 
- Medição da PA 

 

Serviços de Saúde 



Objectivos 

Integrado no estudo DIMATCH-HTA este projecto tem os seguintes objectivos: 

 

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

• Características demográficas do médico e da sua actividade clínica  

• A consulta de HTA – educação para a saúde do indivíduo hipertenso 

• A medição da PA – na consulta e em auto-monitorização 

• Aspectos relacionados com a terapêutica não-farmacológica – utilidade, recomendação e adesão 

a estas medidas por parte do doente 

• Aspectos relacionados com a terapêutica farmacológica – início, escolha dos anti-hipertensores, 

mudança terapêutica vs. inércia clínica e adesão dos doentes 

 

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

60 Médicos de 

MGF 

 Incluiu-se no estudo os médicos: 

1. de Medicina Geral e Familiar (MGF), 

2. de Centros de Saúde (CS) / Unidades de Saúde Familiar (USF) da região de 
saúde de Lisboa e Vale do Tejo, 

3. seleccionados para participar no estudo DIMATCH-HTA: 

• amostragem aleatória de CS/USF de Lisboa e Vale do Tejo; 

• amostragem de utentes elegíveis em cada CS/USF e estratificação em 
dois grupos – imigrantes e não-imigrantes (PALOPs ou Portugal); 

• amostragem dos médicos participantes, em consequência da selecção 
dos utentes elegíveis (nos casos de recusa, foi seleccionado outro 
médico, com outro conjunto de utentes, em substituição). 

13 CS/USF 
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 Estudo quantitativo transversal 



Métodos 

Questionário 

 Questionário de auto-preenchimento, dividido em 2 partes, entregues 
separadamente no período de Setembro de 2010 a Março de 2011. 

 Elaboração com base nas recomendações clínicas ESH/ESC 2007 e JNC 7, e 
outra literatura existente. 

 Realização prévia de teste piloto. 

 Recolha de informação sobre: 

 dados demográficos e de caracterização da prática médica; 

 experiência clínica no seguimento de doentes hipertensos; 

 fontes de informação sobre HTA a que recorre; 

 atitude face à medição da PA; 

 factores considerados de risco cardiovascular; 

 recomendação de medidas não farmacológicas aos doentes hipertensos; 

 decisão de início da terapêutica farmacológica anti-hipertensora; 

 decisão terapêutica no contexto da HTA; 

 mudança e intensificação terapêutica no contexto da HTA; 

 adesão dos doentes hipertensos à terapêutica.  
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Métodos 

 Aplicou-se análise estatística descritiva e recorreu-se a análise bivariada de 

dados (Teste de Mann-Whitney, com α= 0,05), para explorar a relação entre o 

nível de concordância com diversas afirmações acerca das atitudes do médico no 

tratamento da HTA e dados demográficos e da prática médica. 

Análise 
Estatística 
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Resultados & Discussão - 
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Tabela 1. Características demográficas do médico e da sua actividade clínica 
n MIN MAX Média DP 

CS/USF de Lisboa 13 

Médicos 
Participantes 60 
Recusas 3 

Sexo 
Feminino 41 
Masculino 10 

Idade 32 66 52 ±8,6 
Anos de prática clínica em MGF 2 31 22 ±8,2 
Utentes 1300 2100 1782 ±176  
Consultas de HTA/semana 4 130 23 22,2  
Duração da consulta (min) 10 35 19 5,4 

Características demográficas do 
médico e da sua actividade clínica 



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 

“educar os hipertensos quanto à sua doença e ao seu tratamento ajuda no controlo da sua HTA” 
(100% dos médicos) 11 

Médicos reconhecem a importância da educação dos hipertensos quanto à sua doença e ao seu tratamento 
 

… mas, os componentes da consulta relacionados com a educação do hipertenso são os menos realizados. 

Resultados & Discussão - A consulta de HTA 



Na minha experiência… 

1) … estou satisfeito com a precisão da medição da PA durante a 
consulta. 

2) … confio mais nos valores de PA que registo na consulta do que 
naqueles que o doente obtém em auto-monitorização. 

3) … a escolha do dispositivo para medição da PA é muito 
importante para a validade da auto-monitorização. 

4) … a auto-monitorização da PA ajuda o doente a conhecer 
melhor a sua HTA. 

5) … a auto-monitorização complica mais do que ajuda. 

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

7) … a monitorização ambulatória da PA de 24 horas (AMPA) é útil 
para uma melhor decisão terapêutica. 

8) … é praticamente impossível incluir a monitorização 
ambulatória da PA de 24 horas (AMPA) na avaliação de rotina de 
um hipertenso. 

Gráfico 1 0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Os médicos 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). 
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Resultados & Discussão - A medição da PA 

Cerca de metade dos médicos, principalmente entre aqueles com menos anos de prática, confiam mais nos valores 
de PA que regista na consulta do que naqueles que o doente obtém em auto-monitorização 

 
… poderá estar relacionado com a falta de confiança no dispositivo que os doentes utilizam na medição da PA ou 

falta de confiança na auto-medição/utilização pelo doente 
 

… reconhecem, no entanto, a utilidade da auto-monitorização relativamente à adesão terapêutica e fazem  o ensino 



“As modificações do estilo de vida são úteis para controlar a PA elevada” (100% dos médicos) 

“Aconselhar a modificação de estilos de vida” (89% das consultas) 

Tabela 3. 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 

“É dificil modificar o estilo de vida nos doentes hipertensos” (96% dos médicos) 

“A mudança de estilos de vida é mais difícil nos idosos” (85% dos médicos) 
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Resultados & Discussão - Modificações do estilo de vida 

… o que poderá justificar os valores mais altos de PA para os quais recomendam estas medidas. 



Tabela 4. Medidas não farmacológicas recomendadas como primeira abordagem 

Medida % 

Exercício físico 90 

Redução do peso 86,7 

Cessação tabágica  86,7 

Controlo da dislipidémia por dieta 76,7 

Restrição de sal  75 

Redução do álcool  55 

Em média, os médicos consideram que, tendo em conta o último ano, 7% dos seus doentes hipertensos se 
encontram controlados apenas com medidas não farmacológicas 
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As medidas não farmacológicas recomendadas estão de acordo com as recomendações clínicas mais recentes. 

Resultados & Discussão - Modificações do estilo de vida 
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Gráfico 2 



160/100 mmHg --- 

Tabela 5. 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 

“O uso de fármacos é necessário para controlar a PA na maioria dos meus doentes hipertensos” (100% dos médicos) 
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Resultados & Discussão - 

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 (>75 anos). 

… as recomendações clínicas ESH/ESC 2007 (que são sobreponíveis às de 2009) e JNC 7 estavam já disponíveis para 
consulta na altura da recolha dos dados, contrariamente às NICE 2011. 

ESH/ESC 2009 

JNC 7 

NICE 2011 

140/90 mmHg 140/90 mmHg 

A maioria dos médicos discorda que se sinta relutante em iniciar um anti-hipertensor num idoso devido aos possíveis 
efeitos secundários… 

… mas concordam que se apercebem que há mais idosos do que indivíduos mais jovens a ter de descontinuar a 
terapêutica devido aos efeitos secundários. 

Medicação anti-hipertensora: 
Valores de PA para iniciar 



Tabela 6. Valores de PAS e PAD a partir das quais se inicia terapêutica farmacológica a um indivíduo… 

a) … Diabético b) … com Insuficiência Renal c) … com Insuficiência cardíaca 

PAS % PAD % PAS % PAD % PAS % PAD % 

110 2,9 

120 8,6 70 5,7 120 17,6 70 5,9 70 6,3 

130 57,1 75 2,9 130 35,3 75 2,9 120 6,3 80 21,9 

135 17,1 80 45,7 135 11,8 80 55,9 130 25 85 28,1 

136 2,9 85 28,6 136 2,9 85 11,8 135 15,6 86 3,1 

140 11,4 86 2,9 140 26,5 86 2,9 140 46,9 90 37,5 

150 2,9 90 14,3 160 2,9 90 20,6 150 6,3 100 3,1 

Resultados & Discussão - Medicação anti-hipertensora: 
Valores de PA para iniciar 
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… as recomendações clínicas ESH/ESC 2007 (que são sobreponíveis às de 2009) e JNC 7 estavam já disponíveis para 
consulta na altura da recolha dos dados, contrariamente às NICE 2011. 

ESH/ESC 2009 

JNC 7 

NICE 2011 
140/90 mmHg 

130/80 mmHg 

140/90 mmHg 

130/80 mmHg 

140/90 mmHg 

130/80 mmHg 



Tabela 7. 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)      … diabético 
e)     … com insuficiência renal 
f)     … com insuficiência cardíaca 

AHs em Monoterapia 
a) b) c) d) e) f) 
55 55 56,7 55 53,3 56,7 

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

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

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

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

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

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

“A maioria dos meus doentes consegue manter a PA controlada com apenas um anti-hipertensor” 
[58% dos médicos; com mais anos de prática parecem concordar mais (p=0,045)] 

Em média, os médicos consideram que, tendo em conta o último ano: 
• 27% dos seus doentes hipertensos encontram-se controlados em monoterapia 
• 55% controlados com mais que um anti-hipertensor 
• 10% não controlados com mais que três anti-hipertensores (HTA resistente) 
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Resultados & Discussão - 

… associação de um fármaco anti-hipertensor de uma outra classe ao fármaco inicialmente prescrito, sempre que o 
controlo da PA não seja alcançado… 

 
… 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. 

ESH/ESC 2009 

JNC 7 

NICE 2011 

= 

TIAZ 

ACC 

BB, IECA, 
ARA 

TIAZ 

BB 

ACC 

IECA ARA 

IECA 

= 

TIAZ 

Medicação anti-hipertensora: 
Escolha dos anti-hipertensores 



Na minha experiência… 

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

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

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

Gráfico 3 
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Os médicos 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. 

• Motivos mais importantes para não mudar ou intensificar a terapêutica se a PA não estiver controlada numa dada 

consulta: 

• (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: é a primeira em que a PA está aumentada (23%) 

• (o doente) tem os valores de PA em auto-monitorização (AMPA) normais (18%) 

18 
… parecem enquadrar-se numa inércia adequada e não no conceito de inércia clínica. 

Resultados & Discussão - Medicação anti-hipertensora: 
Mudança terapêutica vs Inércia clínica 



Tabela 8. Abordagens para avaliar a adesão do doente à terapêutica farmacológica  

Abordagem % 

Pe
rg

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 

Pe
rg

u
n

ta
 

ab
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 

Resultados & Discussão - Medicação anti-hipertensora: 
Adesão dos doentes 

• Em média, os médicos consideram que  6817% é aderente à terapêutica farmacológica  

• Para o médico, os principais factores associados à não adesão do doente à terapêutica farmacológica são: 

• custos da medicação (33%); desinteresse (do doente) sobre a sua HTA (22%); polimedicação associada a 

comorbilidades (18%) 
19 



Limitações 

O estudo baseia-se em informação fornecida pelo médico acerca da sua prática clínica. 
 

… viés no sentido de adaptação da informação fornecida ao que o médico julga ser a prática clínica óptima. 

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. 
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Próximos passos 

Obter uma amostra de médicos de maiores dimensões. 

Obter informação também directamente do indivíduo hipertenso e da consulta de HTA. 
 

… confirmar factores associados à decisão terapêutica na Hipertensão Arterial identificados neste estudo 
 

… identificar e compreender outros factores associados à decisão terapêutica na Hipertensão Arterial, ao nível dos 
cuidados de saúde primários. 
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Explorar outras relações através de uma análise estatística mais complexa. 



Conclusão 

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. 

Relativamente aos valores de PA para os quais se deve iniciar medicação anti-hipertensora e o anti-hipertensor 
adequado como primeira abordagem, não existe um consenso nas recomendações clínicas. 

 
… é uma questão que permanece por responder com ensaios clínicos adequados. 

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. 

Dos diversos factores associados à decisão terapêutica na Hipertensão, neste estudo, a experiência do médico 
parece ser um dos factores que se destaca. 
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Apesar dos médicos reconhecerem a importância da educação do doente hipertenso para o adequado controlo da 
HTA, é a componente da consulta menos realizada. 

Os médicos reconhecem a importância da AMPA e ensinam-na ao doente, mas valorizam mais os valores obtidos 
em consulta, apesar das recomendações clínicas mais recentes. 



Implicações 
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Melhor controlo dos valores da PA, ao nível dos Cuidados de Saúde Primários 

Enquanto descrição de alguns aspectos relacionados com a Decisão Terapêutica na HTA, ao nível dos 
cuidados de saúde primários, este trabalho poderá permitir… 

… que os médicos observem a prática clínica actual em comparação com as recomendações clínicas 
mais recentes e em comparação com a sua própria prática clínica 

… a realização de actividades de formação médica, com o intuito de dar a  conhecer os estudos mais 
recentes, de uma forma sistemática e direccionada para a prática clínica 
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