
O Projeto HiDia é um estudo experimental 
desenhado para avaliar a efetividade de uma 
intervenção de controlo da hipertensão em 
indivíduos seguidos nos cuidados de saúde 
primários de Lisboa e Vale do Tejo. 

Para tal, contamos com a colaboração de 
médicos de de seis Unidades de Cuidados de 
Saúde Personalizados (UCSP) ou Unidades de 
Saúde Familiares (USF). 

Projeto HiDia 
Controlo da hipertensão no dia-a-dia 

AGENDA DO MÊS DE JULHO 
 
• Contacto telefónico aos  utentes 

selecionados 

• Confirmação da elegibilidade 

• Início da primeira entrevista 
presencial 
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USF das Conchas 
• Dr.ª Ana Cebolais 
• Dr.ª Ana Correia 
• Dr.ª Esmeralda Cunha 
• Dr.ª Patrícia Ferreira 
• Dr.ª Paula Silva 
• Dr. Paulo Estrela 

• Dr. Pedro Alves  

CS de Alvalade 
• Dr.ª Catarina Barradas 
• Prof. Doutor Luís Rebelo 
• Dr. Nelson Calado 
• Dr.ª Paula Atalaia 
• Dr. Pietro Carvalho 

USF do Parque 
• Dr.ª Elvira Nunes 
• Dr.ª Isabel Nunes 
• Dr.ª M.ª Glória Ramos 
• Dr.ª Vera Afonso 

USF Dafundo 
• Dr.ª Ana Levy 
• Dr.ª Fernanda Lima 
• Dr. Nélson Gaspar 
• Dr.ª Rute Cordeiro 

USF das Tílias 
• Dr.ª Ângela Nunes 
• Dr. Carlos Ripado 
• Dr. Gonçalo Melo 
• Dr. Luís Soares 
• Dr.ª Manuela Agostinho 
• Dr.ª Ofélia Ponte 

USF Rodrigues Miguéis 
• Dr. A. Sousa Alvim 
• Dr.ª Cristina Lopes 

Unidade de Epidemiologia do Instituto de Medicina Preventiva 
Faculdade de Medicina de Lisboa, 
Avenida Professor Egas Moniz, 1649-028 Lisboa 
http://www.uepid.org | Telf.: (351) 21 798 51 30 | Ext: 47090/87 

Agradecemos a colaboração de: 



PONTO DE SITUAÇÃO 
 

DESENHO DO ESTUDO 
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Este projeto é um estudo experimental aleatorizado e controlado,  com ocultação simples e 
seguimento durante seis meses. (Figura) 
Será feita uma distribuição aleatória dos participantes pelos grupos de intervenção e controlo, 
que posteriormente serão submetidos aos processos indicados na figura seguinte. 

Durante o mês de junho, selecionámos  os indivíduos elegíveis  para o estudo, de acordo com 
os seguintes critérios de inclusão: 
• Ter registo clínico numa das seis UCSP/USF participantes; 
• Diagnóstico clínico de hipertensão e hipertensão não controlada no baseline  
 (PA sistólica ≥ 140 ou PA sistólica ≥ 90 para não diabéticos e PAS ≥ 130 ou PAD ≥ 80 para diabéticos); 

• Ter entre 40 e 85 anos, inclusivé; 
• Estar medicado com no máximo 4 fármacos anti-hipertensores diferentes; 
• Ter tido pelo menos uma consulta nos seis meses anteriores; 
• Ser responsável por tomar a sua própria medicação e poder ser contactado por telefone. 

Após verificarmos estes critérios, foi feita uma seleção da amostra de forma aleatória. Os 
indivíduos selecionados foram convidados por carta a participar no estudo 

Destacamos ainda como atividades em junho: 
• Revisão e treino da aplicação dos instrumentos do estudo com a supervisão do Prof. Doutor 

A. Brito de Sá  
• Pré-teste do questionário inicial na consulta de hipertensão do Hospital de Santa Maria, 

com a colaboração do Prof. Doutor J. Braz Nogueira. 

VALE A PENA LER 
 

Interventions to enhance patient adherence to medication prescriptions (Revisão) 
Link: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=195605 

Revisão sistemática de ensaios clínicos de avaliação de intervenções para melhorar a adesão à 
terapêutica. As intervenções existentes revelaram-se complexas e pouco efetivas. Uma vez 
que os benefícios totais das medicações só são alcançados com níveis de adesão elevados, 
são necessários mais estudos com novas abordagens para melhorar a adesão. 

Figura: Desenho do estudo HiDia (R – Aleatorização) 

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=195605

