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1.Sumário
Objectivos: Verificar se há mudança dos níveis de Pressão Arterial (PA) e da adesão à terapêutica ao longo
de um ano, tendo em conta as percepções sobre a Hipertensão Arterial (HTA) e as crenças sobre a
medicação anti-hipertensiva.
Amostra: Hipertensos medicados (HTM) com 40-80 anos, seleccionados entre os utentes de Unidades de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. Pretende-se obter amostras de 395 respondentes ao IPQ (obtendo
percepções sobre a HTA) e de 285 respondentes ao BMQ (obtendo crenças sobre a medicação antihipertensiva).
Material e Métodos: Será aplicado o IPQ e o BMQ no momento basal. Nestes questionários, será pedido ao
HTM que indique o seu grau de concordância (escala Likert 5) face a afirmações sobre a doença e sobre a
sua medicação. A adesão terapêutica e a PA serão avaliadas em três momentos ao longo de um ano (basal,
aos 6 meses e aos 12 meses). Irá recorrer-se ao teste F de RMANOVA com correlação de Hyn-Feldt para
analisar a mudança dos níveis de PA e da adesão à terapêutica aos 6 meses e aos 12 meses do estudo.
Resultados esperados: Espera-se que exista mudança nos indivíduos com percepções mais posistivas,
tendendo para serem mais aderentes à medicação e a normalizar os seus valores de PA ao longo do tempo.

2. Introdução
1

A HTA é uma doença crónica que atinge mais de 50% da população portuguesa acima dos 45 anos . O não
2

controlo da HTA está fortemente associado ao acidente vascular cerebral e ao enfarte agudo do miocárdio ,
3

identificados como as principais causas de morte e morbilidade de Portugal . A não adesão à terapêutica tem
4

sido apontada como um dos maiores determinantes do não controlo da HTA . São vários os estudos que
apontam as crenças dos doentes como factores importantes da não adesão. O medo, a dificuldade de
5

aceitação de uma doença crónica, assim como os poucos conhecimentos sobre as complicações da doença ,
principalmente por a HTA ser uma doença silenciosa, podem levar a crenças distorcidas, o que irá afectar os
6

comportamentos relacionados com o tratamento e controlo da mesma . A percepção de quais são as causas
da doença também afectam o seu controlo. As pessoas que colocam a responsabilidade em factores
externos, percepcionam que não podem fazer nada para alterar a sua doença e irão controlar menos a sua
HTA do que aquelas que consideram que elas são responsáveis e podem fazer algo para controlar a sua
6

doença . A avaliação entre riscos e benefícios do tratamento. Quem percepciona maiores riscos na toma da
sua medicação, nomeadamente efeitos secundários, tende a ser menos aderente à sua toma.
Contrariamente, pessoas que percepcionam que os benefícios na toma da medicação são maiores que as
7

suas consequências, serão mais aderentes .
A presente investigação compreende um sub-estudo do Projecto “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”, cujo objectivo principal é descrever os
determinantes da dinâmica da adesão terapêutica e da mudança terapêutica. Este sub-estudo pretende
verificar qual a mudança dos níveis de PA e da adesão à terapêutica ao longo de um ano, tendo em conta as
percepções sobre a doença e a sua medicação.
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O modelo conceptual compreende que as percepções influenciam a adesão à terapêutica e,
consequentemente, os valores de PA, ao longo do tempo de doença. Espera-se que exista mudança nos
indivíduos com percepções mais posistivas, tendendo para serem mais aderentes à medicação e a
normalizar os seus valores de PA ao longo do tempo. [Ver anexo A]
8

Numa análise transversal do momento basal do estudo piloto [ver Anexo E] do DIMATCH, os dados indiciam
um maior controlo da PA nas pessoas que se mostraram mais preocupadas com os efeitos secundários, no
entanto não controlou todas as variáveis de confundimento, que aqui serão tidas em conta.

3. Objectivos
Este estudo tem como objectivo principal:
Verificar se há mudança dos níveis de PA e da adesão à terapêutica ao longo de um ano, tendo em
conta as percepções sobre a HTA e as crenças sobre a medicação anti-hipertensiva.

Os objectivos secundários são os seguintes:
Analisar as percepções sobre a HTA e sobre a medicação anti-hipertensiva nesta população.
Analisar a associação entre as percepções e: níveis de PA, adesão à terapêutica anti-hipertensiva e
características sociodemográficas do indivíduo.

4. Métodos
a. Desenho
Estudo observacional analítico, longitudinal e de base populacional, com hipertensos medicados e seguidos
nos Cuidados de Saúde Primários da Região de Lisboa.

b. População-alvo e Critérios de Elegibilidade
A populacão-alvo do presente estudo compõe-se pelos participantes do estudo DIMATCH-HTA, que deram
9

resposta aos questionários relativos às crenças sobre a HTA (Illness Perceptions Questionnaire – IPQ versão portuguesa) e/ou sobre a medicação anti-HTA (Crenças de Senso Comum sobre Medicamentos –
10

BMQ ) [ver Anexo B].

Os participantes no estudo devem cumprir os mesmos critérios de elegibilidade que os participantes do
8

estudo DIMATCH . Assim, os critérios de elegibilidade são os seguintes:
1) Registo clínico em Unidades de Saúde [Centro de Saúde (CS)/Unidade de Saúde Familiar(USF)]
pertencentes à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT);
2) Diagnóstico clinico de HTA, registado no processo clinico e confirmado pelo participante;
3) Toma actual de medicação antihipertensiva, indicado no processo clinico e confirmado pelo participante;
4) Ida ao médico de família, pelo menos uma vez no último ano;
5) Idade entre 40 e 80 anos, inclusive;
6) Responsável pela toma da sua própria medicação;
7) Passível de ser contactado, com um número de telefone e morada activos, registados no processo clínico;
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8) Capacidade de consentir e participar no estudo.

Foram excluídos os sujeitos:
1) Institucionalizados ou dependentes de terceiros para a toma da medicação;
2) Problemas cognitivos, tais como demência e esquizofrenia (verificados através de informação no processo
clínico ou percepção na entrevista);
3) Com planos de sair da região de Lisboa por mais de 4 meses consecutivos, num periodo de 12 meses
(visto o Projecto DIMATCH ser um estudo observacional longitudinal com duração de 12 meses e com
entrevistas follow-up de 3 em 3 meses);
4) Impossibilidade de contactar por telefone, após 10 tentativas em dias alternados e em diferentes períodos
do dia.

c. Processo de aleatorização e recrutamento
No estudo DIMATCH, o processo de amostragem seguiu uma abordagem multietápica, por clusters, com o
objectivo de obter uma amostra representativa da população (imigrantes e não imigrantes) que acede aos
cuidados de saúde primários (CS/USF) da ARSLVT.

1. Amostragem das Unidades de Saúde, na qual foram seleccionados aleatoriamanete 10 de 45 unidades
de saúde da ARSLVT;
2. Amostragem dos utentes elegíveis, na qual, por cada unidade de saúde, foi obtida uma listagem de
todos os utentes elegíveis, estratificados em duas listas (imigrantes e nao-imigrantes);
3. Amostragem dos médicos participantes, na qual os médicos foram sequencialmente extraídos das
listas - os primeiros 5 médicos a atingir 100 utentes em cada coorte foram seleccionados e convidados a
participar no estudo;
4. Identificação dos pacientes hipertensos medicados com anti-hipertensivo(s) através de listas fornecidas
pela ARSLVT.
5. A partir desta amostra, foi retirada a sub-amostra para este estudo. Esta foi obtida através de uma
Amostragem Aleatória Simples, na qual se procedeu à rotatividade com múltiplas combinações para
aplicação do IPQ e do BMQ, entre outros questionários, através do número de questionário.

d. Cálculo e justificação do tamanho amostral
A aleatorização de múltiplas combinações deu o N esperado de aplicação para cada um dos questionários.
Para a amostra total obtida no estudo DIMATCH (804 hipertensos medicados) pretende-se alcançar uma
amostra de 395 respondentes ao IPQ e uma amostra de 285 respondentes ao BMQ (ver alínea f. Processo
de recolha de dados).

e. Descrição das fontes de dados e variáveis
A fonte de dados é a bateria de instrumentos aplicados no estudo DIMATCH. Estes instrumentos foram
sujeitos a pré-teste e os entrevistadores foram treinados para prevenir erros sistemáticos.

6

Elisa Lopes

Percepções sobre a Hipertensão Arterial nos Cuidados de Saúde Primários: qual o
seu papel na mudança dos níveis de pressão arterial e da adesão à terapêutica ao
longo de um ano?
Variáveis Dependentes
Níveis de PA
Os valores de PA foram obtidos através da média de três medições realizadas em cada uma das entrevistas
presenciais (momento basal, follow-up 3 meses e follow-up 6 meses).
Será considerada “PA normal” quando a média da PA Sistólica for inferior ou igual a 120 mmHg e a média da
PA Diastólica for inferior ou igual a 80 mmHg. Será considerada “pre-hipertensão” quando a média da PA
Sistólica se encontrar entre 121 e 139 mmHg e a média da PA Diastólica se encontrar entre a 81 e 89 mmHg.
Será considerada “HTA estagio 1” quando a média da PA Sistólica se encontrar entre 140 e 159 mmHg e a
média da PA Diastólica se encontrar entre 90 e 99 mmHg. Será considerada “HTA estagio 2” quando a média
da PA Sistólica for superior ou igual a 160 mmHg e a média da PA Diastólica for superior ou igual 100
11

mmHg .

Adesão à Terapêutica
12

A adesão à terapêutica foi avaliada através da Medida da Adesão aos Tratamentos . Será considerado nãoaderente a resposta afirmativa ou a não resposta a pelo menos uma das 7 questões [ver anexo B].
Também se irá considerar a resposta obtida à questão “Tomou a sua medicação para a tensão arterial hoje?”
para controlar um possível confundimento em relação aos valores de PA obtidos na entrevista.

Variáveis Independentes
Percepções sobre a Hipertensão Arterial
Percepções avaliadas através da média obtida em cada uma das dimensões do IPQ

9,13

[ver Anexo B]. Este

avalia as percepções do participante em relação a: duração da doença (aguda vs crónica), duração cíclica,
consequências, controlo pessoal, controlo do tratamento, representações emocionais, coerência e
sintomatologia associada à doença e aos efeitos secundários da medicação.
Estas dimensões (à excepção da sintomatologia) são avaliadas através de uma escala de Likert 5, que varia
desde o “discordo plenamente” (1) até “concordo plenamente” (5). A sintomatologia é avaliada através de
uma escala nominal sim/não/não sei, para presença de sintomas e sua relação com a HTA e com os
medicamentos anti-HTA.
Serão formados dois grupos (percepções positivas e percepções nagativas sobre a HTA) através dos cut-off
das médias, para cada uma das dimensões. Os cut-off serão obtidos através dos dados obtidos no estudo
piloto (n=43).

Crenças sobre a Medicação
Crenças avaliadas através da média obtida em cada uma das dimensões do BMQ

10,14

[ver Anexo B]. Este

avalia as crenças dos participantes em relação a: utilização abusiva de medicamentos por parte dos médicos,
consequências da medicação em geral, necessidade de tomar a medicação anti-HTA e preocupações com
os efeitos secundários da medicação anti-HTA.
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Estas dimensões são avaliadas através de uma escala de Likert 5, que varia desde o “discordo plenamente”
(1) até “concordo plenamente” (5).
Serão formados dois grupos (crenças positivas e crenças negativas sobre a medicação anti-HTA) através
dos cut-off das médias, para cada uma das dimensões. Os cut-off serão obtidos através dos dados obtidos
no estudo piloto (n=42).

Factores Sócio-económicos
Informação sobre a caracterização demográfica (idade, sexo, raça), situação profissional, rendimento, estado
civil e nível educacional [ver Anexo B].

Factores Relacionados com a Hipertensão Arterial
Serão analisados os dados relativos à doença (há quanto tempo foi diagnosticada, há quanto tempo toma
medicação), aos medicamentos (acção terapêutica dos medicamentos anti-HTA, acção terapêutica de outros
medicamentos crónicos, efeitos secundários dos medicamentos anti-HTA), à presença de comorbilidades
(diabetes e hiperglicémia), e o Índice de Massa Corporal (IMC) [ver Anexo B].

f. Processo de recolha de dados
Foram enviadas cartas aos utentes seleccionados a informar que se estava a realizar o estudo e que seriam
contactados brevemente. No intervalo de uma semana, os utentes foram contactados pelo telefone para se
poder confirmar os critérios de elegibilidade e marcar a entrevista presencial no CS/USF.
As entrevistas foram realizadas junto dos utentes seleccionados e que aceitaram participar no estudo, em
sala disponibilizada pelas Unidades de Saúde participantes.
Os dados para este sub-estudo foram recolhidos nas três entrevistas presenciais do projecto DIMATCH
(basal, follow-up aos 3 meses e follow-up aos 6 meses).
No momento basal recolheu-se os dados sociodemográficos, os factores relacionados com a HTA, a adesão
terapêutica, os valores de PA e as percepções. Quando não houve possibilidade de recolher os dados
relativos ao IPQ e BMQ no momento basal, por indisponibilidade por parte do participante, estes foram
recolhidos no follow-up aos 6 meses (segunda entrevista presencial).
No follow-up 6 meses e 12 meses foram recolhidos os dados relativos à adesão terapêutica, aos
medicamentos anti-HTA e aos valores de PA.

g. Plano de Análise Estatística
Será feita análise descritiva. Serão estimados intervalos de confiança de 95% para os parâmetros de
interesse e será adoptado um nível de significância de 5% para todos os testes de hipóteses. As análises
serão realizadas através do software estatístico SPSS.
Para dar resposta aos objectivos propostos, serão levadas a cabo as seguintes análises estatísticas:
1. Qui-Quadrado: para analisar associações entre as percepções e as variáveis nominais (adesão à
terapêutica, sexo, raça, comorbilidades, situação profissional, rendimento, estado civil).
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2. T-Student: para analisar associações entre as percepções e as variáveis quantitativas (idade, tempo de
doença, tempo de toma de medicação, acção terapêutica dos medicamentos, nível de escolaridade, IMC).
3. Regressão logística: para estimar a relação independente entre as percepções e os níveis de PA,
ajustando para as variáveis sociodemográficas, para as variáveis relacionadas com a HTA e para a adesão à
terapêutica.
4. F de RMANOVA com correlação de Hyn-Feldt: para analisar a mudança dos níveis de PA e da adesão à
terapêutica aos 6 meses e aos 12 meses do estudo. É utilizado este teste por termos N diferentes dos 3
momentos de recolha de dados e porque o outcome (níveis de PA) não é uma variável dicotómica.

5. Questões Éticas e Deontológicas
1. Os dados de saúde são considerados informação sensível. Os dados pessoais foram anonimizados
(nome, data de nascimento, morada e contacto telefónico), através de codificação com um único número
não-identificador. A base de dados é de acesso protegido (acesso restrito e protegido por nome de utilizador
e palavra-passe), e os servidores encontram-se protegidos por anti-vírus e firewalls.
2. O Consentimento Esclarecido e Informado por escrito [ver Anexo C] foi pedido a todos os participantes.
Uma cópia ficou na posse do participante e outra na da equipa de investigação, assinada por ambos.
3. A Autorização da Comissão de Ética da Faculdade de Medicina de Lisboa já foi obtida [ver Anexo C].
4. A Autorização da Comissão Nacional de Dados já foi obtida [ver Anexo D].

6. Calendário
Tarefas

Set-Dez

Jan-Mar

Abr-Jun

Jul-Set

Out-Dez

Jan-Mar

Abr-Jun

Jul-Set

Recursos

2010

2011

2011

2011

2011

2012

2012

2012

Humanos

Baseline

Equipa
DIMATCH

FU 6M

Equipa
DIMATCH

FU 12M

Equipa
DIMATCH

Proposta

Mestranda

de tese
Protocolo

Mestranda

do estudo
Análise

Mestranda

dados
Redacçã

Mestranda

o da tese
Defesa

Mestranda

da tese
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7. Procedimentos de Campo
Para uniformizar os procedimentos de campo entre a equipa de investigação, existem os seguintes manuais
de procedimentos para o Projecto DIMATCH: Protocolo de Campo, Manual do Entrevistador, Manual de
Medição dos Dados Antropométricos e Manual da Base de Dados.

8. Instituições envolvidas
O trabalho é realizado pela equipa da Unidade de Epidemiologia do Instituto de Medicina Preventiva da
Faculdade de Medicina de Lisboa.

O trabalho de campo foi realizado nas seguintes Unidades de Saúde:
ACES Grande Lisboa I – Lisboa Norte: CS Alvalade
ACES Grande Lisboa VI – Loures: USF São João da Talha / CS Sacavém (extensões Sacavém A,
Camarate e Moscavide)
ACES Grande Lisboa VII – Amadora: USF Arco-Íris / CS Amadora
ACES Grande Lisboa IX – Algueirão-Rio de Mouro: USF Natividade / CS Algueirão-Mem Martins
ACES Grande Lisboa X – Cacém-Queluz: USF Mãe de Água / CS Queluz

9. Material
Foi utilizado, para a recolha de dados, a entrevista basal presencial (de recolha dos dados sociodemográficos
e sobre a HTA), o IPQ, o BMQ [ver Anexo B] e aparelhos de medição da PA da marca OMRON modelo M6

Confort.

10. Orçamento
O Projecto DIMATCH é financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). O orçamento proposto,
e aceite, pela FCT foi o seguinte [ver Anexo G]:

Descrição

2010

2011

2012

Total

25.620,00 €.

16.380,00 €

0,00 €

42.000,00 €

Missões

2.000,00 €

2.000,00 €

3.000,00 €

7.000,00 €

Consultores

2.000,00 €

2.000,00 €

0,00 €

4.000,00 €

Aquisição de bens

23.100,00 €

16.800,00 €

2.100,00 €

42.000,00 €

Overheads

8.437,00 €

6.146,00 €

417,00 €

15.000,00 €

Total

61.157,00 €

43.326,00 €

5.517,00 €

110.000,00 €

Recursos Humanos

e serviços

10

Elisa Lopes

Percepções sobre a Hipertensão Arterial nos Cuidados de Saúde Primários: qual o
seu papel na mudança dos níveis de pressão arterial e da adesão à terapêutica ao
longo de um ano?
11. Anexos
Anexo A – Modelo conceptual

Crenças sobre a Medicação Geral

Positivas

Negativas

- Comorbilidades

- Idade

- Acção terapêutica

- Sexo

dos medicamentos

- Raça

- Tempo de HTA

Percepções sobre a HTA e sobre a

- Tempo de toma

Medicação Anti-hipertensora

de medicação

-Situação
profissional
- Rendimento

Positivas

anti-HTA

Negativas

- Nível de

- Efeitos

escolaridade

secundários da

- Estado civil

medicação antiHTA

Adesão à Terapêutica

- IMC

Aderente

Não aderente

Níveis de PA
Normal

Pré-HTA

HTA estagio 1

HTA estagio 2

Mudança após
6M / 12 M
Adesão à Terapêutica

Aderente

Níveis de PA

Normal
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Anexo B – Instrumentos de recolha de dados
Entrevista presencial

B0 - Self-report de PA
1. Tomou a sua medicação para a tensão arterial hoje?
1.

Sim

2.

Não

9.

Não sabe/Não responde

[

]

[

]

[

]

[

]

B1 - Dados Sócio-Demográficos
1. (não colocar esta questão)
1. Masculino
2. Feminino

2. Qual a sua data de nascimento? ____/____/____ (DD/MM/AA)
[se a pessoa não souber data de nascimento, perguntar]
2.1. Qual a sua idade aproximada?

____ anos

3. Qual é o seu estado civil?
1.
2.
3.
4.
9.

Solteiro
Casado ou em união de facto (vive maritalmente há pelo menos 2 anos)
Divorciado ou separado
Viúvo
Não sabe/Não responde

4. Qual o nível de ensino mais elevado que frequenta ou que frequentou?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
99.

Nenhum
Ensino básico – 1º ciclo
Ensino básico – 2º ciclo
Ensino básico – 3º ciclo
Ensino secundário
Ensino pós-secundário
Ensino superior – Bacharelato
Ensino superior – Licenciatura
Ensino superior – Mestrado
Ensino superior – Doutoramento
Não sabe/Não responde
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B1 - Dados Sócio-Demográficos
5. Das seguintes categorias, qual a que melhor descreve a sua ocupação principal,
nas duas últimas semanas?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
99.

Exerce uma profissão
Trabalhador/Estudante
Tarefas Domésticas
Desempregado/a (menos de 1ano)
Desempregado/a (1 ano e mais)
Reformado/a
Permanentemente Incapacitado/a
Doente (3 meses ou mais)
Doente (menos de 3 meses)
Outra situação
Não Sabe/Não responde

[

]

B3 - Sobre a Hipertensão Arterial
1. Qual a sua idade quando lhe disseram pela primeira vez que tinha tensão
arterial alta?
________ anos
[se a pessoa não souber com que idade, perguntar:]
Diagnóstico da
HTA

Há quanto tempo? ____ (semanas / meses / anos) ou Desde ___________ (ex: 1995)
(Serve apenas para ajudar a registar a resposta do participante durante a entrevista. O valor para análise é o da
idade)

99. Não sabe / Não responde

Início da
Terapêutica
Farmacológica

]

8. Quando começou a tomar medicamentos para a TA?
Desde m____/ a______ OU Há _______ (semanas / meses / anos)
OU Desde os ___________ anos de idade.
99. Não sabe / Não responde
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B4 - Sobre a Medição da Tensão Arterial e outros parâmetros
1. Glicémia

2. Colesterol

1.1. Tem diabetes?

2.1. Tem problemas de colesterol elevado?

1. Sim
2. Não
9. Não Sabe / Não Responde

[

1. Sim
2. Não
9. Não Sabe / Não Responde

10.

]

[

]

B5 - Medicação Actual
Solicitar toda a medicação actual e preencher a tabela respectiva

1.2. Como toma?
Frequência da Toma
1.1. Medicamentos
1.1.1 Nome do medicamento (comercial ou titular AIM)
1.1.2 Dosagem,
1.1.3 Dimensão embalagem (n.º unidades),
1.1.4 Apresentação

J

PA

A

L

J

D

SOS ou
outra
freq

2.3.
Tem / Teve algum
efeito adverso
relacionado com
este medicamento?
1. Sim, qual?
2. Não
9. NS / NR

Exemplo:
1. Amlodipina Ciclum, 10 mg, 60, comprimidos

1.

[ ] ____________

2.

[ ] ____________
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B6 - Sobre os Medicamentos para a Tensão Arterial

Como já foi dito, é muito frequente as pessoas esquecerem-se de tomar os seus
medicamentos.
1. Tendo em conta as duas últimas semanas, pedimos-lhe que nos indique se:
1.1. Alguma vez se esqueceu de tomar os seus medicamentos para a TA?

[

]

1.2. Alguma vez não deu atenção suficiente às horas da toma dos medicamentos para a
TA?

[

]

1.3. Alguma vez deixou de tomar os seus medicamentos para a TA por se ter sentido
melhor?

[

]

1.4. Alguma vez deixou de tomar os seus medicamentos para a TA, por sua iniciativa,
após se ter sentido pior?

[

]

1.5. Alguma vez tomou mais comprimidos para a TA, por sua iniciativa, após se ter
sentido pior?

[

]

1.6. Alguma vez interrompeu o tratamento para a TA por ter deixado acabar os
medicamentos?

[

]

1.7. Alguma vez deixou de tomar os medicamentos para a TA por outra indicação que
não fosse a indicação do médico?

[

]

B7 - Rendimentos e Despesas com a Saúde

4. Podia dizer-me qual a principal fonte de rendimento desta família? Se...
1.
2.
3.
4.
5.

A fonte principal é fortuna herdada ou adquirida
Os rendimentos consistem em lucros de empresas, altos honorários, lugares bem remunerados, etc.
Os rendimentos correspondem a um vencimento mensal fixo
Os rendimentos resultam de salários: remuneração por semana, por jorna, por horas ou à tarefa
O indivíduo ou família são sustentados pela beneficência pública ou privada. Não se incluem neste
grupo os subsídios de desemprego ou de incapacidade para o trabalho

[

]

[

]

5. Vou agora mostrar-lhe um cartão (cartão nº 1) e peço o favor de me indicar qual a letra
que mais se aproxima do rendimento (ganho) total da família que vive consigo nesta casa no
mês passado. Inclua nesse rendimento os ordenados, salários, rendas e pensões, abonos,
subsídios, etc. de todas a pessoas que vivem consigo.
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Illness Perceptions Questionnaire – versão portuguesa
Estamos interessados na sua opinião sobre a sua hipertensão.

IPQ

As afirmações que se seguem foram feitas por outras pessoas acerca da sua hipertensão.
Por favor, indique o seu grau de acordo ou desacordo, colocando uma cruz (X) no quadrado que ache apropriado
para o seu caso
IPQ
AUTO-PREENCHIMENTO?

[ ] SIM

[ ] NÃO  apresentar o cartão n.º 4 e colocar as perguntas

AFIRMAÇÕES QUE OUTRAS PESSOAS FIZERAM
SOBRE HIPERTENSÃO

1.

Ter hipertensão torna-me ansioso/a

2.

Acho que a minha hipertensão vai durar para o
resto da minha vida
Fico deprimido/a quando penso sobre a minha
hipertensão
A minha hipertensão passa por fases em que
melhora ou piora
A minha hipertensão causa dificuldades àqueles
que me são próximos
A minha hipertensão tem sérias consequências
económicas

3.
4.
5.
6.
7.

Eu tenho o poder de influenciar a minha hipertensão

8.

A minha hipertensão é uma doença grave

9.

A evolução da minha hipertensão depende de mim

10. A minha hipertensão parece ser mais permanente
que temporária
11. A minha hipertensão é muito imprevisível
12. A minha hipertensão faz-me sentir medo
13. A minha hipertensão faz-me sentir zangado/a
14. A minha hipertensão afecta seriamente a forma
como os outros me vêem
15. A minha hipertensão vai melhorar com o tempo
16. A minha hipertensão tem grandes consequências
para a minha vida
17. O que eu faço pode determinar se a minha
hipertensão melhora ou piora
18. A minha hipertensão vai durar muito tempo
19. O tratamento pode controlar a minha hipertensão
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20. O tratamento é eficaz na cura da minha hipertensão
21. Quando penso sobre a minha hipertensão fico
perturbado/a
22. Tenho uma ideia clara sobre a minha hipertensão
23. Os efeitos negativos da minha hipertensão poderão
ser prevenidos ou evitados pelo tratamento

Estamos interessados na sua opinião sobre os sintomas que possa ter sentido desde que soube ter
hipertensão. Algumas pessoas sentem
sintomas relacionados com a hipertensão, outras não. Da mesma forma, algumas pessoas sentem sintomas
relacionados com os medicamentos
que tomam, outras não.
● Apresentamos abaixo uma lista de sintomas comuns. Por favor, indique se sentiu cada um dos
sintomas seguintes recentemente (duas últimas semanas), fazendo um círculo à volta do SIM ou do
NÃO.
● De seguida, para cada um dos sintomas que sentiu recentemente, indique se considera que esse sintoma
está relacionado com a sua hipertensão ou com os medicamentos que toma para a sua hipertensão. Caso
não saiba se o sintoma está relacionado com a sua hipertensão ou com os medicamentos que toma, por favor
indique NÃO SEI.
Sintoma recente

Sintoma

Sim

1. Dores
2. Dores de garganta
3. Náusea
4. Falta de ar
5. Perda de peso
6. Fadiga (cansaço)
7. Rigidez das articulações
8. Olhos inflamados
9. Dificuldade em respirar
10. Dores de cabeça
11. Indisposição do estômagp
12. Dificuldade em dormir
13. Tonturas
14. Perda de forças
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15. Perda de líbido
16. Impotência (só homens)
17. Sentir-se corar / ter afrontamentos
18. Coração acelerado
19. Sentir picadas ou formigueiro
20. Pernas inchadas
21. Tosse
22. Aparecimento/agravamento de
diabetes

23. Aparecimento/agravamento da
dislipidémia (elevados valores de
colesterol e triglicéridos)

24. Outros
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Crenças de Senso Comum sobre Medicamentos

● Gostaríamos de conhecer o seu ponto de vista sobre os medicamentos em geral.
● Para tal, iremos apresentar-lhe algumas afirmações que outras pessoas fizeram e pedíamos-lhe
o favor de nos indicar o seu grau de concordância ou discordância para cada afirmação.
● Não existem respostas certas ou erradas! É a sua opinião pessoal que nos interessa.
AUTO-PREENCHIMENTO?

[ ] SIM

[ ] NÃO  apresentar o cartão n.º 4 e colocar as perguntas
NÃO

AFIRMAÇÕES QUE OUTRAS
PESSOAS FIZERAM SOBRE OS

CONCORDO

MEDICAMENTOS EM GERAL

PLENAMENTE

1. Os médicos usam
demasiados medicamentos

2. As pessoas que tomam
medicamentos deveriam
parar com o tratamento de
vez em quando

3. A maior parte dos
medicamentos são aditivos

4. Os remédios naturais são
mais seguros do que os
medicamentos

5. Os medicamentos fazem
mais mal do que bem

6. Todos os medicamentos são
venenosos

7. Os médicos depositam
8.

demasiada confiança nos
medicamentos
Se os médicos estivessem
mais tempo com os seus
pacientes, prescreveriam
menos medicamentos
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● Gostaríamos de conhecer o seu ponto de vista sobre os medicamentos que toma para a
tensão arterial.
● Para tal, iremos apresentar-lhe algumas afirmações que outras pessoas fizeram e pedíamos-lhe
o favor de nos indicar o seu grau de concordância ou discordância para cada afirmação.
● Não existem respostas certas ou erradas! É a sua opinião pessoal que nos interessa.
AUTO-PREENCHIMENTO?

[ ] SIM

[ ] NÃO  apresentar o cartão n.º 4 e colocar as perguntas

AFIRMAÇÕES QUE OUTRAS
PESSOAS FIZERAM SOBRE
OS MEDICAMENTOS PARA A
TENSÃO ARTERIAL

1. A minha saúde, neste
momento, depende dos
medicamentos que tomo
para a tensão alta

2. Ter que tomar medicamentos
para a tensão alta preocupame

3. A minha vida seria
impossível sem os meus
medicamentos para a tensão
alta
4. Sem os meus medicamentos
para a tensão alta estaria
muito doente
5. Por vezes preocupo-me com
os efeitos adversos a longo
termo dos meus
medicamentos para a tensão
alta
6. Os meus medicamentos para
a tensão alta são um mistério
para mim
7. A minha saúde no futuro vai
depender dos meus
medicamentos para a tensão
alta
8. Os meus medicamentos para
a tensão alta perturbam a
minha vida
9. Por vezes preocupo-me com
poder tornar-me demasiado
dependente dos meus
medicamentos para a tensão
alta
10. Os meus medicamentos para
a tensão alta protegem-me de
ficar pior
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Anexo C – Comissão de Ética
Consentimento Informado e Esclarecido

Patrocínio Financeiro

Patrocínio Científico

A SAÚDE DOS INDIVÍDUOS COM HIPERTENSÃO
INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA, FACULDADE DE MEDICINA DE LISBOA

CONSENTIMENTO INFORMADO E ESCLARECIDO
Caro/a participante,
Este documento descreve o estudo em que o/a convidamos a participar.
Por favor leia-o atentamente.
No fim, o investigador irá perguntar-lhe se aceita participar neste estudo. Se não se sentir totalmente
esclarecido/a, sinta-se à vontade para colocar todas as questões que tenha ao investigador presente. Não
fique com dúvidas.
Caso decida participar, e se surgirem novas questões, poderá contactar a equipa de investigação para
esclarecê-las através dos números de telefone no final do documento.

QUAL O OBJECTIVO DO ESTUDO?
Conhecer o estado de saúde dos indivíduos com hipertensão (tensão arterial alta), através da recolha de
dados clínicos e de entrevistas.

PORQUÊ E COMO FUI SELECCIONADO PARA ESTE ESTUDO?
Este estudo irá decorrer apenas em Centros de Saúde e Unidades de Saúde Familiar da Região de
Lisboa. Em cada Centro de Saúde / USF, foram seleccionados aleatoriamente (ao acaso, como se fosse
decidido atirando uma moeda ao ar) homens e mulheres com idades entre os 40 e 80 anos, desde que
estivessem inscritos e com processo clínico no Centro de Saúde / USF a que pertencem.
Posteriormente, os respectivos Médicos de Família indicaram se as pessoas seleccionadas tinham ou já
tinham tido tensão arterial alta e apenas as pessoas nestas condições foram convidadas a participar no
estudo, como é o seu caso.
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Salientamos que ninguém, inclusive o seu Médico de Família, deu qualquer indicação para que o Sr./a
especificamente participasse neste estudo.

PORQUE ME CONTACTARAM PELO TELEFONE?
Entrámos em contacto consigo para:
- pedir-lhe autorização para recolher informação do seu processo clínico (como, por exemplo, há quanto
tempo tem tensão arterial alta, que medicamentos toma ou tomou, etc.);
- confirmar se tem ou já tinha tido hipertensão arterial; e,
- marcar consigo a data e hora da primeira entrevista com os investigadores, que está agora a ter lugar, e
onde o estudo é apresentado com maior detalhe.

O QUE SE IRÁ PASSAR NESTE ESTUDO E O QUE ME SERÁ PEDIDO QUE FAÇA?
Este será um estudo muito importante na área da hipertensão, uma vez que será um dos primeiros a ser
realizado em Portugal, nestas condições. Terá a duração de 12 meses (um ano) e durante esse período
iremos realizar entrevistas de 3 em 3 meses, alternando entrevistas presenciais com entrevistas
telefónicas. A saber, gostaríamos de o convidar para:
3 entrevistas presenciais com a duração entre 30-60 minutos cada: a primeira será a que iremos
realizar hoje, e as seguintes serão após 6 e 12 meses, sempre em data, hora e local a marcar de
acordo com a disponibilidade que nos indicar previamente;
2 entrevistas telefónicas com a duração de cerca de 10 minutos, que decorrerão aos 3 e 9 meses
do estudo.

Durante estas entrevistas, iremos colocar-lhe questões relativas ao seu estado de saúde e à forma como
a sua saúde tem sido tratada, anotar a medicação que está a tomar e medir-lhe a tensão arterial (nas
entrevistas presenciais).
A par das entrevistas, iremos consultar o seu processo clínico do Centro de Saúde/USF, de forma a
conhecermos melhor o seu historial de valores de Pressão Arterial, problemas de saúde que já tenha tido
e tratamentos realizados.
Só o voltaremos a contactar nos períodos previstos, ou se existir alguma dúvida com os dados recolhidos,
No fim do estudo, todos os dados que o possam identificar serão destruídos (ex: nome, morada, etc.).

PARA QUE SERVE ESTE ESTUDO?
Apesar de cada médico poder saber quais os doentes com tensão arterial alta que estão bem ou não,
apenas estudos alargados poderão dar uma imagem correcta e alargada sobre o estado de saúde destas
pessoas.
Os resultados deste estudo não são sobre pessoas individuais, mas sobre grupos de pessoas. Assim, não
será possível identificar quem decidiu ou não participar pelos resultados deste estudo.
Os resultados permitirão aos médicos e outros profissionais de saúde, compararem os seus doentes aos
de outros médicos, bem como dar indicações sobre como melhorar a saúde dos doentes com tensão
arterial elevada. Este estudo não tem objectivos comerciais nem lucrativos.

O QUE É QUE EU GANHO EM PARTICIPAR?
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Pessoas que decidam participar em estudos como este ajudam a que os médicos, e outros responsáveis
pela saúde, tenham mais conhecimentos e melhores orientações para tomarem decisões que ajudem as
pessoas com tensão arterial elevada.
As pessoas que decidam participar neste estudo não terão gratificações ou remunerações, nem situações
especiais de atendimento médico ou no Centro de Saúde / USF.
Se o investigador detectar alguma situação clínica importante (por exemplo, tensão arterial muito alta), ele
irá entregar-lhe uma carta com esta informação, mas não poderá dar outra assistência.
Este estudo não pretende dar informações clínicas ao seu médico nem às pessoas que decidam
participar.

O QUE ACONTECE SE EU DECIDIR NÃO PARTICIPAR?
Caso decida não participar, não será prejudicado/a em nenhum aspecto relativamente à sua situação
como pessoa com tensão arterial alta. Nenhuma pessoa será informada da sua decisão de não participar
neste estudo, incluindo o seu Médico de Família ou o Director do seu Centro de Saúde /USF. Todos os
dados que o/a identifiquem (por exemplo, o seu nome, telefone, morada ou os dados clínicos recolhidos
do seu processo clínico) serão apagados de forma definitiva.
Em qualquer altura, agora ou no futuro, pode decidir não participar neste estudo. Para tal, bastará
comunicar-nos a sua decisão através de um dos números de telefone abaixo indicados.

Declaro que me sinto esclarecido/a com a informação que me foi prestada e que foram respondidas todas
as questões que desejei colocar. Declaro, com a minha assinatura, que consinto participar e colaborar
neste estudo.
Data: ________ de ______________________ de 20______

__________________________

____________________________

O Participante

O Investigador
Qualquer dúvida, por favor, não hesite em contactar-nos:

Dr.ª Violeta Alarcão – Tlm: 917908009

Dr. Paulo Nicola – Tlm: 919653568
Milene Fernandes – Tlm: 965751328

Instituto de Medicina Preventiva – Faculdade de Medicina de Lisboa Tel.: 21 799 94 22, ext: 47090
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Autorização da Comissão de Ética da FMUL
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Anexo D – Comissão Nacional de Protecção de Dados
Autorização da CNPD
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Anexo E – Proposta de estudo piloto

O estudo piloto foi realizado de Maio de 2009 a Maio de 2010 na USF Dafunfo e na USF Tílias. Este teve
como objectivos:
Validar o processo de amostragem: identificação de hipertensos medicados
Testar a exequibilidade da metodologia de recrutamento: adesão dos participantes no momento
basal e nos follow-ups
Adequar e validar os instrumentos de recolha de dados: teste aos questionários e à sua rotatividade
Testar os procedimentos de terreno
Validar a recolha e inserção dos dados
Validar o processo de avaliação da adesão terapêutica

Já foram realizadas análises dos dados do estudo piloto, apresentadas no II Congresso Nacional de Saúde
Pública, realizado no Porto (Portugal) a 28 e 29 de Outubro de 20108:
Poster: E., Lopes, V., Alarcão, M., Fernandes, P., Nicola, E., Rocha. “Crenças sobre a Medicação
Anti-Hipertensora e o Controlo da Pressão Arterial nos Cuidados de Saúde Primários”.
Apresentação oral: Alarcão V, Fernandes M, Lopes E, Lavinas C, Nicola P, Rocha E. “Identificação
do Melhor Método de Amostragem de Hipertensos Medicados entre Imigrantes dos Países Africanos
de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Não-Imigrantes Seguidos nos Cuidados de Saúde Primários
da Região de Lisboa”.
Apresentação oral: V., Gómez, V., Alarcão, M., Fernandes, P., Nicola, E., Rocha. “Controlo e Adesão
à Terapêutica Anti-Hipertensora em Hipertensos Adultos e Idosos nos Cuidados de Saúde
Primários”.

Anexo F – Proposta de consultadoria científica e de equipa de investigação

A equipa de investigação do projecto DIMATCH é composta por: Professor Doutor Evangelista
Rocha, Dr. Paulo Nicola, Dr.ª Violeta Alarcão, Dr.ª Marta Godinho, Dr. Paulo Nogueira, Dr.ª Milene
Fernandes, Dr. Fernando Martins.
Os consultores do projecto DIMATCH são: Professor Doutor Pereira Miguel e Professor Doutor
Charles Agyemang.
Orientador da tese (convite feito por email no dia 25 de Julho e aceite no dia 6 de Agosto): Professor
Doutor Evangelista Rocha.
Co-orientador da tese (convite feito por email no dia 25 de Julho e aceite no dia 14 de Setembro):
Dr. Osvaldo Santos.
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Anexo G – Estratégia de financiamento
Financiamento autorizado pelo FCT
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Anexo H – Bibliografia comentada
Referência

Macedo ME, Lima MJ, Silva AO, Alcantra P, Ramalhinho V, Carmona J. Prevalence,
awareness, treatment and control of hypertension in Portugal: the PAP study. Journal of
Hypertension. 2005 Sep; 23 (9), pp. 1661-6.

Contribuições

Este estudo obtém resultados que demonstram uma alta prevalância de HTA em Portugal,

para a

e baixas percentagens de HTA tratada e controlada. Isto justifica a relevância do estudo

Introdução

DIMATCH.

Contribuições

Os instrumentos de recolha de dados e a definição de variáveis, assim como o método de

para os

amostragem utilizado no DIMATCH têm como base este estudo

Métodos

Referência

Alarcão V, Carreira M, Nicola P, Rocha E, Ferrinho P. Avaliação de factores
condicionadores da hipertensão arterial controlada e da adesão à terapêutica antihipertensiva. Protocolo de investigação. Unidade de Epidemiologia do Instituto de
Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina de Lisboa.

Contribuições

Protocolo realizado para o estudo piloto do projecto DIMATCH-HTA, pelo que contribui

para os

para este sub-estudo em:

Métodos

- Definição da população e critérios de elegibilidade
- Definição de algumas variáveis utilizadas, principalmente a PA controlada e a adesão
terapêutica
- Plano de análise estatística
- Questões éticas

Referência

http://www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/enciclopedia+da+saude/doencas/doencas+d
o+aparelho+circulatorio/doencascardiovasculares.htm

Contribuições

Site sobre Doenças Cardiovasculares, incluindo a HTA. Contribuiu para a definição da

para a

relevância do estudo.

Introdução

Referência

The 1988 Report of the Joint National Committee on Detection, evaluation and
treatmentof high blood pressure. Archive International of Medicine. 1988; 148, pp. 102338.

Contribuições

Relatório com informação relevante sobre a HTA, desde as suas causas aos

para a

medicamentos utilizados para o seu tratamento. Contribui para a relevância do estudo na

Introdução

área da HTA.

Contribuições

A informação deste relatório também contribuiu para a definição das variáveis

para os

relacionadas com a HTA.

Métodos
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Referência

Tsiantou V, Pantzou P, Pavi E, Koulierakis G, Kyriopoulos J. Factors affecting adherence
to antihypertensive medication in Greece: results from a qualitative study. Patient
Preference and Adherence. 2010; 4, pp. 335-43.

Contribuições

Através de grupos focais, os autores analisaram factores que afectam a adesão à

para a

medicação anti-hipertensora na população grega. Encontraram quatro temas principais:

Introdução

percepções sobre a HTA, percepções sobre o tratamento anti-hipertensor, relação
médico-paciente e relação farmacêutico-paciente.
Os autores encontraram 4 subtópicos nas percepções sobre a HTA: crenças sobre os
factores de risco, complicações da doença, fontes de informação sobre a HTA, sintomas
e diagnóstico da doença. Sobre as crenças do tratamento anti-hipertensor encontrarm
outros 4 subtópicos: atitudes e crenças gerais sobre os medicamentos, reacções
adversas, os factores que influenciam a adesão ao tratamento e as características da
adesão. Os resultados encontrados sobre estes dois temas são os mais relevantes para
este estudo pois orientam o quadro conceptual e os resultados esperados.

Referência

Péres DS, Magna JM, Viana LA. Portador de hipertensão arterial: atitudes, crenças,
percepções, pensamentos e práticas. Revista de Saúde Pública. 2003; 37 (5), pp. 635-42.

Contribuições

Os autores analisam as atitudes, crenças, percepções, pensamentos e práticas de

para a

hipertensos. Os resultados por eles obtidos, no que toca às crenças sobre a HTA, estão

Introdução

relacionados com os factores avaliados no IPQ neste estudo. Assim, este artigo dá uma
contribuição para a descrição e discussão do paradigma actual, e do estado da arte.

Contribuições

As variáveis utilizadas pelos autores também contribuem para a definição das variáveis

para os

relevantes a analisar neste estudo.

Métodos

Referência

Alhalaiqa F, Deane KHO, Nawafleh AH, Clark A, Gray R. Adherence therapy for
medication non-compliant patients with hypertension: a randomized controlled trial.
Journal of Human Hypertension. 2011, pp. 1-10.

Contribuições

Ensaio clínico que pretende estabelecer a eficácia da adesão terapêutica comparada ao

para a

tratamento usual na redução da PA em pacientes não aderentes.

Introdução

Os autores verificam que a intervenção positiva nas crenças aumenta a adesão,
reduzindo os valores de PA. Estes resultados estão directamente relacionados com o
quadro conceptual implicado neste estudo.

Contribuições

É utilizada a Medida da Adesão aos Tratamentos de Morisky e o BMQ para avaliar estas

para os

questões, tal como no presente estudo.

Métodos
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Referência

http://projectos-uepid.wikidot.com/htalong

Contribuições

Site partilhado pelos elementos da equipa do projecto DIMATCH-HTA. Tem todas as

para a

informações, documentação, instrumentos e bibliografia utilizada no projecto e nos sub-

Introdução e

projectos realizados.

Métodos

Referência

Moss-Morris R, Weinman J, Petrie KJ, Horne R, Cameron LD, Buick D. The revised
illness perception questionnaire (IPQ-R). Psychology and Health. 2002; 17 (1), pp. 1-16.

Contribuições

Artigo de revisão do questionário IPQ, desenvolvido em 1996 pelos mesmos autores.

para os

Descreve a selecção dos itens, a análise dos componentes principais e a avaliação

Métodos

psicométrica do IPQ-R, instrumento utilizado na recolha de dados deste estudo. A análise
estatística das variáveis do IPQ utilizada é baseada neste artigo.

Referência

Horne R, Weinman J, Hankins M. The beliefs about medicines questionnaire: The
development and evaluation of a new method for assessing the cognitive representation
of medication. Psychology and Health. 199; 14, pp. 1-24.

Contribuições

Artigo que descreve o desenvolvimento do BMQ como método de aceder às crenças

para os

sobre a medicação geral e específica (de uma doença crónica). Também apresenta uma

Métodos

avaliação preliminar das propriedades psicométricas do questionário. Este instrumento é
utilizado na recolha de dados deste estudo. A análise estatística das variáveis do BMQ
utilizada é baseada neste artigo.

Referência

Rose BD, Bakris GL, Forman JP. Patient information: High Blood Pressure in Adults. Maio
de 2011. Download do site: http://www.uptodate.com/contents/patient-information-highblood-pressure-in-adults a 22 de Setembro de 2011.

Contribuições

Definição dos níveis de Pressão Arterial, em PA normal (≤120/80), Pre-HTA (121-139/81-

para os

89) HTA estadio 1 (140-159/90-99) e HTA estadio 2 (≥160/100).

Métodos

Referência

Delgado AB, Lima ML. Contribuição para a validação concorrente de uma medida de
adesão aos tratamentos. Psicologia, Saúde & Doença. 2001; 2 (2), pp. 81-100.

Contribuições

Validação da escala de Medida da Adesão aos Tratamentos utilizada neste estudo, para

para os

avaliação da adesão à terapêutica anti-hipertensora.

Métodos
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Referência

http://www.uib.no/ipq/

Contribuições

Site oficial do IPQ, com apresentação das diferentes versões (incluindo a versão para a

para os

HTA), linguas (incluindo a língua portuguesa), artigos, análise estatística, etc.

Métodos

Referência

Figueiras MJ, Marcelino D, Cortes MA. Medicamentos genéricos: crenças de senso
comum da população portuguesa. Revista Portuguesa de Clínica Geral. 2007; 23, pp. 4351.

Contribuições

Este artigo tem como objectivo verificar as crenças sobre o uso de medicamentos e a

para os

existência de eventuais diferenças de género associadas às crenças sobre a medicação

Métodos

para crençs específicas, utilizando o Beliefs About Medicines Questionnaire na população
portuguesa.Assim, contribui para este estudo com a versão portuguesa do questionário e
com a sua análise estatística.
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