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No ano 2000, cerca de 26,4% da população mundial adulta tinha Hipertensão Arterial (HTA) e estimava-se que este valor aumentaria para 29,2% em 2025. No estudo 
português PAP, realizado em 2007, estimou-se a existência de cerca de 42,1% de hipertensos, sendo que destes somente 45,7% sabiam ser, 39,1% estavam a ser tratados e 
11,2% tinham a sua pressão arterial (PA) controlada. Assim, é importante desenvolver estratégias para melhorar a prevenção, a deteção e o tratamento da hipertensão em 
Portugal.

• No decorrer de uma feira industrial nas proximidades da farmácia, durante 5 dias, foram convidados a preencher o 
questionário e a medir a pressão arterial 100 pessoas, de forma aleatória;

•  Após aceitarem integrar o estudo os participantes assinavam o termo de consentimento informado e eram recolhidas 
informações relativas a hábitos tabágicos, medicação utilizada, hábitos alimentares e pressão arterial num questionário 
previamente desenvolvido;

•  A pressão arterial foi medida na posição sentada, após 5 minutos de descanso com um esfingomanómetro da Microlife.

As farmácias, graças à sua proximidade com os doentes, têm o poder e o dever de intervir no sentido de melhorar o conhecimento que os doentes hipertensos têm da sua 
doença, bem como alertar para a importância da auto-monitorização e da toma correcta da medicação para obter um melhor controlo da pressão arterial. Só desta forma é 
possível sensibilizar os doentes para os diferentes fatores de risco, contribuindo assim para diminuir a morbilidade e a mortalidade prematura associadas a esta doença. 

Fica aqui um agradecimento a toda a equipa da Farmácia Saúde, que com a sua colaboração tornou este trabalho possível:
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Cerca de 60% dos indivíduos tomava pelo menos 1 
medicamento diariamente, sendo que 7% tomam mais 
de 5 medicamentos 

Dos 100 indivíduos avaliados, 23% eram  
fumadores (14% do sexo masculino).

Dos 100 indivíduos avaliados, 47% eram 
do sexo masculino.

Dos 20 hipertensos avaliados, 70% eram 
do sexo feminino.

Dos 20 hipertensos avaliados, 15% eram  fumadores. 
Destes 15% (3 pessoas), 2 são hipertensos não 
controlados e 1 é hipertenso controlado.

Cerca de 95% dos indivíduos hipertensos tomava 
pelo menos 1 medicamento diariamente, sendo que 
25% tomam mais de 5 medicamentos e 5% toma 10 
ou mais medicamentos.

Considerou-se que apresentava um 
consumo excessivo de alimentos ricos 
em sal sempre que se obteveram 2 ou 
mais respostas de “algumas vezes”
no questionário alimentar, sendo que 
60% dos hipertensos avaliados faziam 
parte deste perfil.

Apenas 20% dos hipertensos avaliados fazia uma 
automonitorização semanal, sendo que 50% referiu medir a 
sua pressão arterial raramente. 
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A média das idades dos inquiridos é, aproximadamente, 45 anos.
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Do total da população inquirida, 20 consideraram-se hipertensos (tomavam pelo menos um medicamento para a hipertensão).

Destes apenas 40% estavam com a sua pressão arterial controlada (< 140/90 mmHg). Do total de hipertensos:


