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Enquadramento

A disciplina de Medicina Geral e Familiar carateriza-se por aspetos singulares, face a outras especialidades médicas. Uma das
suas principais competências prende-se com a visão holística do utente, tendo em consideração todos os fatores biológicos,
psicológicos e sociais que o envolvem e caraterizam, assim como as suas interações com o meio e a sociedade que o envolve.
O seguinte caso clínico descreve o diagnóstico de uma hipertensão, que se revela mais do que um diagnóstico do capítulo K.

Descrição do Caso

Sexo masculino
68 anos

Caucasiano
Casado

Reformado por invalidez

Antecedentes pessoais: traumatismo crânio-encefálico, como consequência de
acidente de viação, com fratura de crânio e epilepsia pós-sequelar em 1972,
dislipidemia e obesidade.
Nega hábitos etílicos, tabágicos ou toxicológicos.

Utente pouco frequentador dos Cuidados de Saúde Primários.

Conclusão

Um dos aspetos que define o papel do Médico de Família é a abordagem ao conceito de “doença, não só, como o espelho
das queixas físicas do utente, como a consequência de todas as dimensões que o definem enquanto pessoa. Neste caso,
observamos um utente com um marcado componente ansioso de base, associado a renitência na adesão a terapêuticas
ansiolíticas. O objetivo foi compreender a etiologia desta vertente ansiosa e de que forma estaria a interferir com o controlo
da TA. Para isso, foi necessário aplicar um conjunto de ferramentas importantes na prática clínica como técnicas de
comunicação e ferramentas de avaliação familiar. Todo esse processo foi importante, não só, para controlo da patologia
orgânica do utente, como para aceitação e resolução de problemas prévios que estavam a afetar negativamente.

Durante a consulta foi diagnosticado com hipertensão de grau 2, sem alterações ao exame físico sugestivas de lesão de 
órgão-alvo. De realçar discurso rápido, postura inquieta e preocupação com valores de TA.  Foi solicitada a medição das 

pressões artérias em ambulatório (AMPA), assim como o despiste de causas secundárias de HTA. Foi proposto o início de 
terapêutica anti-hipertensora dupla, que o utente aceitou e agendada consulta de reavaliação em 3 meses.

Perante o perfil aparentemente ansioso do utente e ausência de consulta de vigilância, foi agendada uma consulta de Saúde 
de Adultos em 2 semanas.

Recorre a consulta aberta no Centro de Saúde por tensão arterial alta (TA= 162/91 mmHg), medida na farmácia. 

Motivo da Consulta:

Foi colhida a história pessoal e familiar, sendo de destacar uma pontuação de 447 pontos na Escala de Readaptação Social 
de Holmes e Rahe. Verificamos a existência de alguns antecedentes pessoais trágicos com provável interferência no seu 

estado de saúde, apesar da negação por parte do utente. É proposto o início de ansiolítico, que o utente recusa referindo 
“não precisar de medicação para a cabeça”. O estudo complementar não revelou alterações e o AMPA corrobora o 

diagnóstico de HTA grau II, sem melhoria com medicação. É abordada a necessidade de ajustar a medicação e é iniciada 
terapêutica ansiolítica, com efeito positivo a nível tensional: redução dos valores para HTA grau I. Na seguinte consulta de 

HTA, verifica-se redução gradual dos valores tensionais, sem necessidade de medicação anti-hipertensora.

Consulta de Reavaliação


