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INTRODUÇÃO

• DCV principal causa de morbilidade e mortalidade nas sociedades industrializadas

• HTA principal factor de risco para a DCV

resulta de factores ambientais, factores genéticos e da interacção entre ambos

• Estima‐se que mais de 1/3 das mortes por DCV de indivíduos com menos de 65 anos
seja atribuída à alimentação

• Imigrantes e minorias étnicas são mais vulneráveis aos efeitos da HTA

Aculturação

• Factores apontados para explicar o fraco controlo da HTA

‐ factores genéticos
‐menor agressividade do tratamento
‐ estilo de vida
‐ aceitação dos efeitos secundários da farmacoterapia
‐ acesso e utilização dos serviços de saúde



INTRODUÇÃO

• Estudo nacional de base populacional de 2003
‐ 42% da população adulta portuguesa apresentava HTA
‐ 46% consciente da própria doença
‐ 11% tratamento adequado

• Reavaliação passados 4 anos indica agravar do controlo desta doença e aumento da
prevalência

• Factores de risco modificáveis

Alimentação tem um papel predominante na homeostase da PA

• Redução ingestão de sódio
Melhorar quadro hipertensivo

Diminuição dose de medicamentos



INTRODUÇÃO

• Modificações do estilo de vida que reduzem a PA:
‐ Perda de peso

‐ Redução da ingestão de sódio

‐ Seguir uma alimentação rica em frutos e vegetais, em lacticínios e     
derivados magros e reduzida em gordura saturada e colesterol

‐ Aumentar a ingestão de potássio

‐Moderar o consumo de álcool

‐ Seguir uma dieta vegetariana

• Métodos de avaliação da ingestão alimentar

a longo prazo história alimentar e questionário de frequência Alimentar

a curto prazo questionário às 24 horas anteriores e registo alimentar



INTRODUÇÃO

Inquéritos Nacionais de Saúde de 1987, 1995–1996 e 1998–1999
Balança Alimentar Portuguesa

• Alteração da alimentação dos portugueses
• Dieta mais ocidentalizada

deficiente em frutos, hortícolas, leguminosas
secas, rica em gorduras e proteínas, consumo
superior de produtos estimulantes

• Inexistência de dados que permitam caracterizar os hábitos alimentares das 
comunidades imigrantes residentes em Portugal e da população hipertensa



OBJECTIVOS

a) Identificar e descrever os factores condicionadores da HTA controlada
relacionados com a alimentação

b) Comparar medições antropométricas e hábitos alimentares de imigrantes e 
não‐imigrantes hipertensos medicados

c) Identificar subgrupos em maior risco cardiovascular devido a desigualdades
alimentares

• Recolher informação quantitativa e qualitativa de duas amostras de 
hipertensos medicados seguidos nos cuidados de saúde primários sobre:

1) Conhecimentos, comportamentos, e atitudes alimentares

2) Consumo de alimentos

3) Ingestão de nutrientes

4) Medições antropométricas

5) Características relacionadas estados de saúde e estilos de vida

Estudo DIMATCH‐HTA Identificação dos determinantes da adesão à terapêutica
anti‐hipertensiva e de outros determinantes do controlo da HTA



PROGRAMA DE TRABALHO E CALENDERIZAÇÃO

Desenho de Estudo

• Estudo observacional analítico, transversal e de base populacional
• Doentes hipertensos medicados seguidos nos CSP da Região de Saúde de  

Lisboa 

divididos em duas amostras representativas: 
‐ imigrantes indivíduos dos Países Africanos de Língua Oficial

Portuguesa, que chegaram a Portugal após 1980
‐ não‐imigrantes indivíduos de naturalidade portuguesa

População alvo

1. Ter entre 40 e 80 anos

2. Ter um diagnóstico clínico de HTA

3. Estar inscrito no CS

4. Estar contactável, com um número de telefone e morada registada no sistema
de informação dos CSP

5. Estar disponível e consentir a participação



PROGRAMA DE TRABALHO E CALENDERIZAÇÃO

Processo de Amostragem e Recolha de Dados

• Caderno de Recolha de Dados  definições e  formato dos dados

• Entrevistadores terão formação dirigida à recolha de dados de forma correcta
e sistematizada, com avaliação e supervisão continuada

• A aluna:
‐ colaborará na formação e acompanhamento de entrevistadores.
‐ será responsável pela aplicação, juntamente com outros entrevistadores, do 
questionário às 24h anteriores

estimar a ingestão alimentar habitual
aplicar em dois dias não consecutivos
auxílio de um manual de quantificação de alimentos
lista de “alimentos esquecidos”

• Food Processor SQL  conversão dos alimentos em nutrientes



PROGRAMA DE TRABALHO E CALENDERIZAÇÃO

Tarefas de amostragem e trabalho de campo:

1. Selecção de 4 CS

2. Para cada CS, obtenção de uma lista de utentes com idades compreendidas
entre os 40 e 80 anos através do Sistema de Informação para as Unidades de 
Saúde (SINUS)

3. Identificação de hipertensos medicados por pelo menos um dos seguintes
métodos: informação do médico de família, entrevista telefónica aos
participantes ou consulta do processo clínico

4. Após envio de carta conjunta com o médico, contacto telefónico para
esclarecimento, e marcação de entrevista presencial

5. Realização da entrevista presencial com os participantes identificados, após
obtenção do consentimento informado, entrega de material auxiliar para a 
realização da entrevista telefónica e agendamento da mesma

6. Realização do questionário às 24h anteriores por telefone



PROGRAMA DE TRABALHO E CALENDERIZAÇÃO

Dimensão da amostra

• 150 participantes em cada grupo terá 80% de poder estatístico (α = 0,05)

• Este estudo terá poder para detectar diferenças em cenários (obesidade, 
diabetes, IMC, valores da PA, nível de conhecimentos e adesão às
recomendações clínicas) de algum contraste ou de claro contraste entre os
dois grupos

• Nos cenários mais exigentes (pequenas diferenças à partida entre os dois
grupos, ou factores pouco frequentes em ambos os grupos), o estudo pode dar
indicações preciosas, mesmo que não estatisticamente significativas.



PROGRAMA DE TRABALHO E CALENDERIZAÇÃO

Dimensões e variáveis em estudo

1) Hipertenso

2) Hipertenso medicado

3) Caracterização sócio‐demográfica

4) Consumo de tabaco

5) Consumo de álcool

6) Actividade física

7) Ingestão alimentar 8) Medições antropométricas

9) Medições da PA

10) Ingestão de nutrientes

11) Conhecimentos alimentares

12) Comportamentos alimentares

13) Atitudes alimentares



PROGRAMA DE TRABALHO E CALENDERIZAÇÃO

Análise estatística

• Análise dos dados  software estatístico SPSS

• Dados explorados através de estatística descritiva medidas de tendência
central e dispersão

• Significância estatística (p ≤ 0,05) das associações verificada através:

teste de Qui‐Quadrado ou teste exacto de Fisher (variáveis categoriais)

teste t de Student e análise de variância (variáveis contínuas normais)

equivalentes para a situação de análises não paramétricas.

medidas de correlação para estudar a força de associação entre variáveis
contínuas.



PROGRAMA DE TRABALHO E CALENDERIZAÇÃO

Tarefas Dez 
09

Jan 
10

Fev 
10

Mar 
10

Abr 
10

Mai 
10

Jun 
10

Jul 
10

Ago 
10

Set 
10

Out 
10

Nov 
10

1. Autorizações dos CS / USF e 
outras

2. Amostragem e Processo de 
Selecção

3. Trabalho de Campo

4. Análise de dados

5. Publicação e Apresentação de 
Resultados



RESULTADOS PREVISTOS

• Integrar uma equipa de investigação científica

‐ Competências em investigação epidemiológica, trabalho em equipa, gestão 
de tempo

‐ Adquirir um conhecimento mais abrangente sobre HTA e determinantes         
do seu controlo

• Informação recolhida  irá permitir uma avaliação dos hábitos alimentares das   
duas populações em estudo, dos seus estilos de vida e das suas condições 
gerais de saúde

• Espera‐se que este estudo identifique factores que influenciam o  
comportamento alimentar

Estabelecimento de intervenções futuras eficazes, com vista a melhorar os    
hábitos alimentares numa população já de elevado risco cardiovascular



OBRIGADA PELA VOSSA ATENÇÃO!
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