
VARIÁVEIS DO ESTUDO 

Projeto HiDia 
Controlo da hipertensão no dia-a-dia 

AGENDA DO MÊS DE OUTUBRO 

• Sessões de intervenção na USF das 
Conchas e UCSP Alvalade 

• Entrevistas iniciais nas restantes 
USF/UCSP 
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PONTO DE SITUAÇÃO DO PROJETO 

 Durante os meses de julho a setembro, iniciámos as entrevistas baseline na USF das Conchas, UCSP de 
Alvalade e USF Tílias, com aplicação do questionário inicial. 

Os dados recolhidos permitirão guiar uma sessão de intervenção adaptada às necessidades específicas 
de cada um dos participantes. 

Esclarecimento  
Por lapso, na edição de julho não agradecemos a colaboração da   Dr.ª Madalena Barata da USF do Parque, o que desde já lamentamos. 

ADESÃO 
• não-intencional | intencional 

CONTROLO DA PRESSÃO ARTERIAL 

RISCO CARDIOVASCULAR ESTILOS DE VIDA 

Informação sobre a HTA e medicação adaptada às 
crenças e conhecimentos do participante medidas 

através das escalas Brief IPQ e BMQ geral e 
específico 

Motivação  pelo reforço da 
importância da toma da medicação e 

da relação com o médico e 
USCP/USF 
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O HiDia em Números 
Quantos: 

Contactámos por telefone? -  -  -   
Em 154 tentativas 

Já entrevistámos? -  -  -  - -  -  -  -   

Identificámos como elegíveis?  -  - 

0 1 2 6 

0 0 7 3 

0 0 2 7 

0 2 4 0 0 0 6 0 

O Projeto HiDia é um estudo experimental 
desenhado para avaliar a efetividade de uma 
intervenção  centrada em indivíduos hipertensos 
medicados, no que se refere ao controlo da pressão 
arterial (PA), face aos cuidados de saúde habituais.  

Recusaram participar?  - -  - 

Faltam?  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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INTERVENÇÃO 

OUTRAS VARIÁVEIS AVALIAÇÃO 

• Características  

sócio-demográficas 

• Medicação 

• Acesso/Uso de Cuidados de 

saúde 

• Apoio social 

• Estilo e Qualidade de vida       

(EQ-5D-3L – versão portuguesa) 

• Ansiedade e depressão (HAD 

scale) Satisfação com a intervenção 

 Promoção da alteração do comportamento com 
a proposta de um diário para auto-monitorização 

da PA e registo toma da medicação 

A intervenção proposta baseia-se no recurso a diários para preenchimento pelo hipertenso e na auto-monitorização da PA 
(em casa) como meios efetivos para melhorar a adesão ao tratamento e o conhecimento face à hipertensão (HTA). 
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EUROPEAN CONGRESS OF EPIDEMIOLOGY 2012 
 No passado dia 6 de setembro, foi apresentado um Poster no EuroEpi com os resultados preliminares 

do projeto. Além da caracterização geral dos participantes, comparámos os valores de PA usados na 
seleção dos doentes elegíveis vs. os medidos na entrevista inicial e os valores de PA dos participantes 
com os dos que recusaram participar. 
 

Consulte o poster em: http://hidia.wikidot.com/producao-cientifica 

Como adaptamos a intervenção? 

“1. Considera importante diminuir a ingestão de sal?” 

  

Se Nada  Importante 
ou Pouco Importante 

“2. Está a diminuir a ingestão de sal para controlar a HTA?” 

  

Se Não 

• Explicar importância da redução do sal 

• Dar conselhos concretos: 

 - Que alimentos são salgados? 

 - Técnicas para reduzir o sal nos cozinhados 

• Ceder folheto de alimentação saudável 

• Perguntar sempre se tem dúvidas ou se há mais alguma coisa que gostasse de saber 

ou 

No questionário baseline são recolhidos dados sócio-demográficos, estilo e qualidade de vida, 
crenças/conhecimentos sobre a HTA, valores de PA, medicação e adesão ao tratamento. A intervenção 
é ajustada às necessidades específicas de cada doente. Para isso, criámos um fluxograma que distingue 
se determinado tema deve ser abordado mais aprofundadamente na sessão de intervenção, com base 
nas respostas dadas às perguntas do questionário inicial. Por exemplo: 

Pergunta: Resposta: 

“3. Alguma vez se esqueceu de tomar os medicamentos 

para  a HTA?” 

  Averiguar se há algum motivo principal por causa do qual se esquece e adaptar a resposta.  

Caso a pessoa não esteja já a utilizar, sugerir as seguintes estratégias:  

• Tente manter os medicamentos perto de si, num sítio estratégico;  

• Tente criar uma rotina, por exemplo, associe a uma refeição ou ao deitar ou levantar;  

• Utilize caixas organizadoras de medicamentos; 

• Recorra a avisos (despertador, mensagens coladas em sítios estratégicos); 

• Não deixe acabar os medicamentos, renove as receitas antecipadamente.   

Pergunta: 

Se Sim 

Resposta: 

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 
Site do projeto: hidia.wikidot.com 

Patrocínios 
Científico:                              PROJETO HIDIA EM OUTUBRO/NOVEMBRO 

• Recrutamento nos restantes centros 

• Seguimento dos participantes 

• Revisão do plano de análise de dados 
Financeiro:                             

http://www.euroepi2012.com/
http://hidia.wikidot.com/producao-cientifica
http://hidia.wikidot.com/producao-cientifica
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