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Resumo
INTRODUÇÃO
As Doenças Cardiovasculares (DCV) são das mais importantes causas de morbilidade e
mortalidade em Portugal, sendo a Hipertensão Arterial (HTA) considerado um dos mais
importantes factores de risco das DCV. Em Portugal, a HTA tem uma prevalência elevada
estimada em 42,1% e, apesar da terapêutica existente e da toma regular da medicação antihipertensora (aHT), apenas 28,6% dos hipertensos tratados têm a HTA controlada. 1
A HTA é uma doença crónica que apresenta consequências não só a nível clínico mas também
económico e que, juntamente com a sua natureza assintomática torna o uso de medicação
crónica, um desafio. Vários factores como a complexidade da terapêutica prescrita, possíveis
efeitos adversos, factores económicos ou a incapacidade de associação de sintomas à HTA,
contribuem para um não cumprimento das recomendações e metas a atingir. Vários estudos
demonstram que quando é diagnosticada uma doença a um indivíduo, este desenvolve um
padrão organizado de crenças sobre a sua condição e que, percepções mais negativas da
doença são importantes na determinação de comportamentos e outcomes clínicos. 2
É bastante importante que doentes com DCV procurem adoptar estilos de vida saudáveis e
cumprir com a terapêutica farmacológica de modo a beneficiar de melhor qualidade de vida a
longo termo. Uma vez que a melhoria dos conhecimentos de doentes hipertensos influencia
positivamente a sua atitude face ao controlo da HTA e à respectiva terapêutica, torna-se
também importante intervir no sentido de melhorar os conhecimentos dos doentes
relativamente à sua doença e à respectiva medicação. 3, 4, 5
É neste contexto que o estudo HiDia pretende avaliar a combinação de uma intervenção
educacional com uma intervenção comportamental, quanto à melhoria do controlo da pressão
arterial, da adesão à terapêutica aHT e dos conhecimentos e crenças dos doentes
relativamente à HTA e medicação aHT.

OBJECTIVOS
O objectivo principal é avaliar o efeito de uma intervenção educacional e comportamental nos
conhecimentos e crenças de doentes hipertensos sobre a HTA e a medicação aHT. Para tal,
pretende-se caracterizar as crenças dos participantes relativamente à HTA e aos
medicamentos aHT e proceder a uma caracterização dos conhecimentos sobre a HTA, bem
como, identificar factores associados a uma possível modificação das crenças e conhecimentos
em momentos distintos.
MÉTODOS
O presente estudo tem como ponto de partida o estudo HiDia. O estudo HiDia é um ensaio
clínico controlado e aleatorizado sem ocultação, com selecção de hipertensos não controlados
(PAS ≥ 140 mmHg ou PAD ≥ 90 mmHg ou PAS ≥ 130 mmHg ou PAD ≥ 80 mmHg para doentes
com diabetes mellitus) de uma amostra de conveniência de UCSP/USF da região de Lisboa e
Vale do Tejo. Os doentes hipertensos não controlados foram distribuídos aleatoriamente entre
o grupo de intervenção ou grupo controlo, existindo assim dois grupos em paralelo e com 3
meses de seguimento.
A intervenção baseou-se numa sessão educacional adaptada ao perfil do doente e num diário
em papel para registo dos valores de pressão arterial e da toma da medicação, componente
comportamental da intervenção. Ambos os grupos (intervenção e controlo) foram avaliados no
momento inicial do estudo e ao fim de 3 meses. Ao grupo de intervenção foram ainda feitos
seguimentos telefónicos mensais. As avaliações decorreram em entrevista presencial com
administração de um questionário. Este questionário permitiu avaliar, entre outros
parâmetros, as crenças sobre a HTA e a medicação aHT e os conhecimentos sobre a HTA.
De modo a serem avaliadas as crenças relativamente à HTA foi aplicado o questionário B-IPQ
(Brief- Illness Perception) e relativamente aos medicamentos foi aplicado o questionário BMQ
(Beleifs About Medicines), sendo que este último é composto por duas secções, BMQ Geral e o
BMQ Específico. Para a avaliação dos conhecimentos sobre a HTA foram colocadas questões já
estudadas por outros autores e discutidas pela equipa de investigação do HiDia aquando da
construção dos respectivos questionários.
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