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Introdução

Alguns estudos demonstram que os hipertensos recorrem mais à medicação, entre outras estratégias

descritas pelo doente para controlar a Pressão Arterial (PA), como mudança de estilos de vida,

medicinas alternativas e controlo das emoções.1 O relatório da OMS para a adesão à terapêutica

crónica2 refere que é importante conhecer as crenças dos doentes, tendo em conta que estas

influenciam a adesão à medicação anti-hipertensora.

Figura 1. Modelo conceptual

Objectivo

Analisar de que forma as crenças sobre medicação anti-hipertensora se associam ao controlo da PA.
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Conclusões

Os dados preliminares indicam que um maior nível de preocupações (com os efeitos secundários da medicação)

está relacionado com um maior controlo da PA. Esta associação pode ser influenciada pela variável sexo, uma vez

que as mulheres obtiveram valores mais elevados na avaliação de preocupações e no controlo da PA. Nesta primeira

análise, não se verificou associação entre o número de medicamentos ou a adesão à terapêutica com o controlo da

PA ou com as dimensões do BMQ.

Estes dados serão aprofundados e completados com uma amostra maior e com a recolha de outras variáveis de

confundimento, no estudo DIMATCH-HTA “Determinantes e impacto da adesão e da mudança terapêutica no controlo

da hipertensão arterial, em coortes de hipertensos imigrantes e não imigrantes, nos cuidados de saúde primários”.
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Métodos

• Participantes

Foram seleccionados aleatoriamente 1094 utentes de duas Unidades de Saúde Familiar de Lisboa,

com idades entre os 40 e os 80 anos, para verificação dos critérios de elegibilidade: ter o

diagnóstico de HTA, estar a tomar medicamentos anti-hipertensores e ter pelo menos uma consulta

com o médico de família nos últimos 12 meses.

• Recolha de dados

Foram realizadas entrevistas estruturadas com recolha de informação sobre dados

sóciodemográficos e sobre a história clínica respeitante à Hipertensão Arterial (HTA), entre Maio de

2009 e Abril de 2010, durante as quais foi medida a PA. A uma sub-amostra foi ainda aplicado o

questionário Crenças de Senso Comum sobre Medicamentos (BMQ) para a medicação anti-

hipertensora.3

Neste questionário, é pedido ao hipertenso medicado HTM que indique o grau de concordância

(escala Likert com 5 itens) face a 10 afirmações que representam as dimensões “Necessidade” e

“Preocupações” (ver tabela 2). Pontuações mais elevadas indicam maior necessidade e/ou

preocupação com a toma da medicação.

• Análise estatística

Recorreu-se ao teste t de Student para comparação de características entre indivíduos com HTA

controlada e não controlada tais como as dimensões “Necessidade” e “Preocupações”, a adesão à

terapêutica e o número de medicamentos.

Resultados

Foram entrevistados 129 HTM, dos quais 42 responderam ao BMQ. A média de idades era de 60±8,8 anos, sendo

54,8% mulheres. A média de anos de diagnóstico de HTA foi 17±16,6 e de medicação anti-hipertensora 10±9 anos.

Os participantes tomavam em média 3,52±2,6 medicamentos por dia, com 23,8% a tomar 1 medicamento, 23,8% a

tomar 2 medicamentos, 11,9% a tomar 3 medicamentos e os restantes tomavam ≥ 4 medicamentos diariamente.

Destes medicamentos, os participantes tomavam 1,57±0,7 anti-hipertensores, com 54,8% a tomar um anti-HTA,

33,3% a tomar 2 anti-HTA e 11,9% a tomar 3 anti-HTA. Verificou-se uma percentagem de aderentes de 52,4%.

Observou-se que existiam mais mulheres com PA controlada e mais homens com PA não controlada (p=0,002).

Quanto às crenças, verificou-se que as mulheres apresentavam valores mais elevados (p=0,027) na dimensão

“Preocupações”. Na dimensão “Necessidade”, verificou-se que os indivíduos que tomavam a medicação há ≥10

anos tinham uma pontuação média mais elevada (p<0,001). Quando comparadas estas dimensões em relação ao

controlo da PA, os indivíduos com PA controlada apresentaram valores mais elevados na dimensão

“Preocupações” (p=0,002), não se observando diferenças na dimensão “Necessidade”. As variáveis da adesão e do

número de medicamentos não revelaram diferenças significativas quando comparadas com as restantes variáveis.

Tabela 1: Características dos participantes com PA controlada e com PA não controlada

PA controlada PA não controlada p-value

Sexo (% mulheres / % homens) 47,6% / 19,0% 7,1% / 26,2% 0,002

Idade (média  SD, anos) 59,2 ± 9,2 62,2 ± 8 0,291

Anos de diagnóstico 18,9 ± 19,1 11,7 ± 8,6 0,100

Anos de medicação 9,7 ± 9,2 12,4 ± 8,6 0,254

Quantidade de medicamentos 3,2 ± 2,5 4,1 ± 2,7 0,298

Quantidade de medicamentos HTA 1,4 ± 0,6 1,9 ± 0,8 0,109

Adesão Terapêutica (% adesão) 38,1% 14,3% 0,400

Tabela 2: Médias das respostas obtidas nos itens do BMQ e as médias obtidas nos participantes com PA controlada e PA não controlada

Média
Desvio-

padrão

PA 

controlada

PA não 

controlada

Preocupações Especificas 2,8 0,8 3,0 2,3

Ter que tomar medicamentos para a tensão alta preocupa-me. 2,9 1,2 4,2 4,2

Por vezes preocupo-me com os efeitos adversos a longo termo dos 

meus medicamentos para a tensão alta.
2,8 1,2 3,3 2,7

Os meus medicamentos para a tensão alta são um mistério para 

mim.
3,1 1,3 3,4 3,5

Os meus medicamentos para a tensão alta perturbam a minha vida. 3,9 1,0 3,4 3.5

Por vezes preocupo-me com poder tornar-me demasiado dependente 

dos meus medicamentos para a tensão alta.
3,3 1,2 3,6 2,2

Necessidades Específicas 3,8 0,7 3,7 3,9

A minha saúde, neste momento, depende dos medicamentos que 

tomo para a tensão alta.
1,8 0,8 3,1 2,5

A minha vida seria impossível sem os meus medicamentos para a 

tensão alta.
2,6 1,1 3,6 3,8

Sem os meus medicamentos para a tensão alta estaria muito doente. 2,5 1,2 2,1 1,9

A minha saúde no futuro vai depender dos meus medicamentos para 

a tensão alta.
2,3 1,1 2,9 2,4

Os meus medicamentos para a tensão lata protegem-me de ficar pior. 1,9 0,8 4,0 4,3

Tabela 3: Comparação entre as Dimensões do BMQ e da PA controlada/não controlada com as variáveis de 

caracterização. [Média ± desvio-padrão (valor de p)] 

Necessidades Preocupações PA controlada Adesão Terapêutica

Sexo 4,6 ± 1,1 (p=0,666) -0,5 ± 0,2 (p=0,027) 0,5 ± 0,1 (p=0,002) 0,005 ± 0,16 (p=0,977)

Idade 0,5 ± 1,1 (p=0,651) 0,005 ± 1,3 (p=0,997) -2,9 ± 2,8 (p=0,291) -1,5 ± 2,7 (p=0,589)

Anos de Diagnóstico 1,7 ± 1,2 (p=0,587) 2,2 ± 1,4 (p=0,128) 7,2 ± 5,4 (p=0,100) -3,9 ± 5,1 (p=0,454)

Anos de Medicação -3,8 ± 0,9 (p<0,001) -0,7 ± 1,6 (p=0,692) -3,7 ± 3,1 (p=0,254) -0,6 ± 3,1 (p=0,847)

Quantidade de Medicamentos 1,1 ± 1,2 (p=0,358) -0,1 ± 1,3 (p=0,925) -0,9 ± 0,9 (p=0,298) 0,4 ± 0,8 (p=0,599)

PA Controlada -0,2 ± 0,2 (p=0,455) 0,7 ± 0,2 (p=0,002) 0,1 ± 0,1 (p=0,397)

Adesão Terapêutica 0,02 ± 0,2 (p=0,935) -0,4 ± 0,2 (p=0,122)
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Variáveis em estudo

 Hipertensos Medicados – utentes com diagnóstico de Hipertensão Arterial (processo clínico, auto-

referido em entrevista telefónica ou indicado pelo médico) e pela toma de medicação anti-hipertensora.

 Pressão Arterial Controlada – valores de PAsistólica < 140mmHg e PAdiastólica < 90mmHg na média

de três medições realizadas ao longo da entrevista presencial.

 Dimensão “Preocupações” – preocupações com os efeitos secundários da medicação baseadas nas

crenças sobre dependência ou efeitos adversos e sobre os malefícios da medicação anti-hipertensora;

dimensão avaliada através da aplicação da escala BMQ3.

 Dimensão “Necessidades” – percepção da necessidade de medicação para manter a saúde,

especificamente para manter os valores de PA controlados; dimensão avaliada através da aplicação da

escala BMQ3.

 Adesão à Terapêutica – são considerados não-aderentes os participantes que responderam

afirmativamente ou não responderam a pelo menos uma das 7 questões da Medida da Adesão aos

Tratamentos4.

 Número de medicamentos – quantidade de medicamentos diferentes e para tratamento prolongado, que

o HTM se encontra a tomar diariamente.

Adesão à Terapêutica
aderente vs não-aderente

Crenças sobre a Medicação Anti-Hipertensora
Percepção da necessidade da toma da medicação (+) 

Preocupação com efeitos secundários da toma da medicação (-)

Pressão Arterial
PA controlada vs PA não controlada

N.º Medicamentos
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