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Ponte das Três Entradas
– Oliveira do Hospital

Ponte das Três Entradas – Oliveira do Hospital

Denominada “Ponte das Três Entradas”, situada na aldeia com o mesmo nome, no concelho de Oliveira
do Hospital, esta ponte enquadra-se numa paisagem verdadeiramente deslumbrante, entalada pelas Serras
da Estrela, Lousã e Açor. Trata-se de uma obra arquitetónica que combina de forma muito feliz a natureza
com a inteligência da engenharia civil, de forma a oferecer algo inédito em Portugal: a construção de uma
ponte com três derivações no local em que o rio Alvôco se junta ao rio Alva.
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lhor algumas realidades dos nossos dias e o caos permite de-
senvolver o comportamento criativo2 necessário ao novo ci-
clo dos cuidados de saúde primários em Portugal.

A desordem obriga a criar novas formas de ordem,2mas é
necessário fazer evoluir os conceitos com conhecimento da
realidade das unidades de saúde em todo o país. Ora, quan-
do estamos à beira de conseguir a cobertura universal, num
cenário de disponibilidade de médico de família para todos
os residentes em Portugal, temos várias unidades de saúde
com 20% ou 30% dos utentes inscritos sem médico de fa-
mília atribuído. Mais do que dar médico de família a todos
os portugueses (Programa de Governo) é importante criar
condições dignas para o exercício clínico e para a defesa ine-
quívoca da saúde dos utentes e dos médicos.

Esperemos que as medidas de apoio ao interior – agora
na estratégia do Governo – passem pela criação de condi-
ções ao desenvolvimento de unidades de saúde de proxi-
midade, tendo em conta os contextos sociodemográficos
e não apenas a idade dos utentes.

A abordagem sistémica permite saber que as organiza-
ções são “subsistemas integrados no macrossistema am-
biental que as envolve”.2 As diferentes realidades sociode-
mográficas, geográficas e culturais, o estado de saúde da
comunidade e os recursos técnicos e humanos disponíveis
são diferentes determinantes que influenciam a saúde da
pessoa e a recuperação da doença. A acessibilidade, a con-
tinuidade, a complementaridade e a personalização de
cuidados de saúde impõem a implementação de unidades
de saúde de proximidade que garantam equidade e cui-
dados efetivos, devidamente dotadas dos meios adequa-
dos às necessidades de saúde da comunidade.

Está bem demonstrado que listas de utentes sobredi-
mensionadas são desadequadas para a qualidade da práti-
ca médica, estando associadas, por exemplo, a consultas
mais curtas, menos visitas domiciliárias, maiores taxas de re-
ferenciação hospitalar, piores coberturas oncológicas e pior

1. USF Norton de Matos, ACeS Baixo Mondego
2. USF Aveiro-Aradas, ACeS do Baixo Vouga
3. Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade da Beira Interior

Rui Nogueira,1 Tiago Maricoto2-3

O contexto de exercício clínico
do médico de família tem 
determinantes que influenciam a
prestação de cuidados de saúde

A Definição Europeia da WONCA1 faz referência
a três áreas de intervenção fundamentais do
médico de família: a técnico-científica, a co-
municação e a gestão clínica. Estas áreas de in-

tervenção são muito bem conhecidas dos médicos de fa-
mília e compreensíveis no nosso quotidiano.

A qualidade da prática clínica e os ganhos em saúde
possíveis dependem em grande parte do número de uten-
tes que o médico de família tem a seu cargo e do contex-
to onde exerce. Para assegurar o rigor do ato médico e a
evolução dos cuidados de saúde primários é importante
valorizar o contexto sociodemográfico de exercício do mé-
dico de família e atuar sobre esta realidade. Eu sou eu e a
minha circunstância e se não a salvo, não me salvo a mim
mesmo (Ortega e Gasset).

Além da defesa dos interesses do doente importa de-
fender o médico e respeitar os mais elementares princípios
humanistas e a preservação da saúde de ambos. A inte-
gração do contexto de exercício no cálculo da dimensão
padrão das listas de utentes contribuirá para garantir
maior equidade e coesão nacional, além de melhores re-
sultados e maior segurança.

A consolidação de unidades de saúde de proximidade
com equipas multiprofissionais é um contributo para o de-
senvolvimento e o enquadramento necessário para a valo-
rização profissional dos médicos de família e para a susten-
tabilidade do Serviço Nacional de Saúde, em defesa do uten-
te. Mas não tem sido fácil criar novas unidades de saúde, ape-
sar de termos profissionais disponíveis, assim como utentes
com necessidades de cuidados de saúde em várias localida-
des. O mundo é fundamentalmente não-linear.2 A Teoria da
Complexidade (Quadro I) pode ajudar-nos a entender me-
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desempenho nos cuidados de diabetes.3-7 Por outro lado, lis-
tas de utentes mais pequenas e adequadas estão associadas
a consultas mais longas, a menos prescrições medicamen-
tosas e a maior promoção de saúde e satisfação dos utentes.8

A dimensão das listas de utentes em Portugal tem vin-
do a aumentar progressivamente e está bem demonstra-
do que se aproxima do estado de saturação para fazer face
a todas as atividades da agenda da MGF.9

A APMGF está a desenvolver um modelo de unidades
ponderadas e ajustadas (UPA) por unidade de saúde. As di-
ferenças existentes nos contextos de exercício clínico sa-
lientam as iniquidades que se foram criando e obrigam a
pensar numa nova métrica das listas de utentes. A ponde-
ração das listas de utentes é insuficiente se considerarmos
apenas as idades dos utentes, mas será mais realista se
contarmos com o contexto sociodemográfico de exercício
da prática clínica, tendo em conta as diferenças regionais
e o envelhecimento da população.

Na situação atual é notória a assimetria de UP por uten-
te em função do tipo de unidade de saúde. As UCSP têm
mais UP por utente em todas as regiões e principalmente
no Alentejo, denotando a maior concentração de utentes
idosos nestas unidades.

Por sua vez, o contexto social e os recursos da comuni-
dade são fundamentais na prática clínica do médico de fa-
mília,10-12 pelo que a localização geodemográfica da uni-
dade de saúde, o seu estado de desenvolvimento, os cons-
trangimentos de instalação, as limitações estruturais, a
forma de constituição da equipa multiprofissional e a
sua consolidação, as lideranças, a participação da co-
munidade e a sua literacia e a capacitação e estado de
saúde da população são determinantes que devem ser
considerados e incluídos na definição da métrica das lis-
tas de utentes.

Os “ambientes competitivos são aqueles que incentivam
a criação de relações não-lineares no processo de gestão
que favorece a diversidade, permitindo a geração de maior

número de soluções criativas”.2 No contexto atual é urgen-
te evoluir na resolução de assimetrias geográficas e locais e
garantir a proximidade do exercício profissional do médico
de família no contexto de unidades de saúde alicerçadas em
equipas multidisciplinares. Conhecendo as dimensões e di-
ficuldades da prática clínica, o contexto de exercício profis-
sional e o perfil de consumo de cuidados de saúde será pos-
sível e necessário redimensionar as listas de utentes.

Esta fase de evolução tem uma janela de oportunidade
que não é possível perder. Assim, temos vindo a desen-
volver um algoritmo de ponderação e ajustamento da di-
mensão das listas de utentes com base na carga de traba-
lho e nas características da unidade de saúde e do local de
prestação de cuidados de saúde.

Este novo paradigma deverá permitir definir a dimen-
são das listas de utentes com base num valor padrão de
Unidades Ponderadas e Ajustadas (UPA).

A necessidade de maior consumo de cuidados de saú-
de e a maior complexidade do contexto da unidade de
saúde devem determinar listas de utentes padrão de me-
nor dimensão em número de pessoas.

Esta nova métrica está desenhada para tentar colmatar,
por um lado, a excessiva carga de trabalho que alguns con-
textos de exercício têm representado e, por outro lado, aju-
dar a ultrapassar a dificuldade em fixar novos colegas em
localidades de elevada complexidade, como é o caso de
unidades de saúde mais carenciadas e os contextos sociais
mais adversos.

Com a nova métrica fica facilitada a formação de novas
unidades de saúde de proximidade em qualquer região do
país, fundamentadas em equipas multidisciplinares e ba-
seadas em UPA.

Nos contextos de elevado consumo e maior complexi-
dade, a lista de utentes padrão deverá ter menor dimensão.
Importa garantir que a carga de trabalho seja equivalente
e tenha em conta as diferenças de contexto de exercício. Por
outro lado, é importante garantir as condições de acesso

“O desenvolvimento da teoria do caos nos anos 70 e 80 sugeriu um modelo muito diferente para a maneira como as coisas 
ocorrem. O mais importante avanço das últimas décadas do século 20 foi a perceção de que o mundo é fundamentalmente 
não-linear.

Parte do que se tornou a ampla ciência da dinâmica não-linear, ou teoria da complexidade, ligando disciplinas tão diversas 
quanto física, biologia, química, economia e sociologia, o caos designa áreas de ‘instabilidade de fronteira’ como entidades que se
movem entre o equilíbrio de um lado e a completa situação randômica de outro. Nesta área apenas o comportamento criativo
ocorre.”

QUADRO I. A Teoria da Complexidade e as organizações
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dos doentes e o rigor e a segurança do ato médico. 
Alguns ajustamentos são óbvios e necessários: 

• Ajustamentos à carreira
Médicos recém-especialistas em MGF, em início de car-
reira numa unidade de saúde, no primeiro ano de exer-
cício, devem iniciar com uma redução da lista padrão,
iniciando com 65% do valor padrão, o que correspon-
de a 1533 UPA.

• Ajustamento à carga horária
Médicos de família com horário reduzido, de acordo
com as disposições previstas na lei geral do trabalho
aplicável à função pública (como, por exemplo, profis-
sionais com atividade académica ou com menores a
cargo de idade inferior a 12 anos) deverão assumir lis-
tas de utentes padronizadas na relação de 59 UPA por
cada hora de trabalho semanal.
Por outro lado, médicos de família que pretendam as-
sumir dimensões de lista de utentes superiores ao pa-
dronizado deverão ser também remunerados de forma
suplementar na mesma proporção, seguindo assim a re-
gra de incremento de 59 UPA por cada hora semanal de
trabalho adicional, de acordo com a lei.

• Ajustamentos a outras atividades
Outras atividades – académicas, formativas, científicas,
de gestão, institucionais ou governativas ou outras – de-
verão ser consideradas para determinação da dimensão
da lista de utentes dos médicos de família com estas ati-
vidades.
As iniquidades existentes no país são preocupantes e

exigem medidas de correção. As unidades de saúde de pro-
ximidade devem ter condições equivalentes e adequadas
ao contexto sociodemográfico dos seus utilizadores, ten-
do em conta os recursos disponíveis na comunidade.

As oportunidades devem ser aproveitadas e as aposen-
tações de centenas de médicos de família nos próximos
três anos criam condições para redimensionar as listas de
utentes. É necessário dar um impulso na criação de uni-
dades de saúde com equipas multiprofissionais motivadas
em locais onde hoje não é possível com as exigências
atuais.

A fundamentação das novas orientações deve ser ro-
busta, realista e contribuir para a resolução do sobredi-
mensionamento das listas de utentes. A transição deve ser
progressiva e não criar ruturas. O investimento nos cui-
dados de saúde primários deve ser inequívoco. A valori-
zação do SNS é um imperativo que defendemos e promo-
vemos com o investimento sustentável nos cuidados de
saúde primários.

Este trabalho de ajustamento da lista de utentes ao con-
texto de prática clínica apresenta-se, assim, como funda-
mental para uma prestação de cuidados de saúde com
qualidade, prevenindo acontecimentos adversos e o erro
médico e, acima de tudo, respeitando a pessoa e a digni-
dade do ato médico.
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INTRODUÇÃO

A
hipertensão arterial (HTA) é uma doença com
elevada prevalência em Portugal, de difícil
controlo1-2 e que está associada a várias com-
plicações cardiovasculares.3 Estima-se que,

em Portugal, aproximadamente 50% dos hipertensos
seguidos nos cuidados de saúde primários e cuidados

Bernardete Pinheiro,1-2 Milene Fernandes,3-4 Violeta Alarcão,3 Paulo Nicola,3 Marília Antunes,5-6 Evangelista Rocha3

Utilização de cuidados médicos
associados com a tensão 
arterial em doentes 
hipertensos: uma análise 
longitudinal comparando
nativos e imigrantes africanos

RESUMO
Introdução: A diversidade étnica e cultural em Portugal tem reforçado a importância de adequar os serviços de saúde às ne-
cessidades em saúde de diferentes populações. Este estudo pretende analisar longitudinalmente os fatores associados à utili-
zação de cuidados de saúde em hipertensos tratados portugueses e imigrantes africanos.
Métodos: Estudo longitudinal com hipertensos tratados seguidos nos cuidados de saúde primários da região de Lisboa, entre
setembro de 2010 e março de 2012. Incluíram-se 233 nativos caucasianos e 170 imigrantes africanos. Aplicaram-se três ques-
tionários presencialmente (zero, seis e doze meses) e dois telefonicamente (três e nove meses). O indicador de consumo de re-
cursos foi o número de consultas médicas motivadas pela hipertensão nos três meses anteriores à entrevista. Para a identifi-
cação dos fatores estimou-se um modelo longitudinal linear generalizado misto por grupo.
Resultados: Mais nativos do que imigrantes consultaram o médico de família no último ano (76,0% vs 64,7%, p=0,019). No en-
tanto, mais imigrantes recorreram a cuidados com caráter de urgência (12,4% vs 5,2%, p=0,016). A proporção de indivíduos que
foram ao médico, pelo menos uma vez, não diferiu nos dois grupos (46,5% vs 41,6%, p=0,387). Ajustando para todas as variáveis,
a utilização de cuidados médicos pelos nativos revelou estar associada à idade (e =1,036; p=0,021), diabetes (e =1,898; p=0,006),
controlo da hipertensão (OR=1,036; p=0,007), não controlo autopercecionado (e =0,596; p=0,033) e tempo de seguimento
(e =0,771; p=0,001). Nos imigrantes, os fatores significativos foram: estado civil (e =2,228; p=0,025), não controlo autopercecio-
nado (e =0,580; p=0,013), tempo desde diagnóstico de hipertensão (e =1,021; p=0,016) e tempo seguimento (e =0,689; p<0,001).
Conclusões: Existe a necessidade de compreender melhor as diferenças nos fatores associados à utilização de cuidados de saú-
de relacionados com a hipertensão, entre nativos e imigrantes, de modo a desenvolver estratégias de promoção da saúde adap-
tadas às populações-alvo.

Palavras-chave: Hipertensão; Utilização de cuidados de saúde; Imigração; Estudo longitudinal.
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hospitalares apresente risco cardiovascular eleva-
do/muito elevado.4 Além disso, estudos indicam que a
prevalência de HTA é mais elevada entre as minorias 
étnicas, em especial na população africana, na qual se
verifica também um menor controlo.5

De acordo com o Serviço de Estrangeiros e Frontei-
ras, a população estrangeira residente em Portugal em
2014 totalizava os 395.195 cidadãos. Entre as nacionali-
dades mais representativas estão países africanos de lín-
gua oficial portuguesa (PALOP), como Cabo Verde
(10,4%), Angola (5,0%), Guiné-Bissau (4,5%) e São Tomé
e Príncipe (2,6%).6 Em 2010, o número de residentes es-
trangeiros em Portugal ascendia aos 445.262 habitantes.7

Esta diversidade populacional é reconhecida pelo Pla-
no Nacional de Saúde 2012-2016, que assume a neces-
sidade de estratégias direcionadas para a população imi-
grante com o intuito de melhorar o acesso aos serviços
de saúde.8 No entanto, apesar dos esforços desenvolvi-
dos, persistem barreiras ao acesso e utilização de cui-
dados de saúde por parte da população imigrante.9

Vários trabalhos têm sido desenvolvidos para com-
preender quais os fatores que motivam a procura de
cuidados médicos. O modelo proposto por Grossman
defende que a procura de cuidados de saúde tem como
objetivo a procura de saúde, sendo resultado de uma es-
colha individual.10 Este modelo considera a saúde como
um capital que deprecia com o tempo, mas que pode
ser aumentado através de investimentos em saúde,
como sejam os cuidados médicos, hábitos alimentares
ou prática de exercício físico.
O modelo comportamental apresentado por Ander-

sen complementa o de Grossman na seleção e identi-
ficação das variáveis relevantes no processo de utiliza-
ção de cuidados de saúde. Assim, o modelo original de
Andersen classifica os determinantes da utilização de
cuidados de saúde em três grupos: (i) variáveis de pre-
disposição (e.g., idade, sexo, educação); (ii) variáveis de
capacitação (e.g., rendimento, seguro de saúde); (iii)
variáveis de necessidade (e.g., necessidade autoperce-
cionada e necessidade avaliada).11-13

Embora nenhum destes modelos inclua explicitamen-
te o fator migração, o modelo de Andersen considera a et-
nicidade como determinante da utilização de cuidados de
saúde. As disparidades no acesso e na utilização dos cui-
dados de saúde, entre imigrantes e nativos, têm vindo a
ser explicadas pela presença de barreiras, nomeadamen-

te estruturais, organizativas, económicas, culturais e lin-
guísticas, mas também devido a diferentes preferências e
atitudes de risco por parte do indivíduo.14-15

O acompanhamento clínico regular é importante
para o controlo e conhecimento da HTA,3,16 sendo por
isso importante conhecer melhor os fatores que deter-
minam a utilização dos serviços de saúde neste con-
texto. Em particular entre as populações imigrantes
provenientes de países africanos, devido à heteroge-
neidade cultural e étnica, os fatores que influenciam a
procura de saúde podem ser distintos, exigindo por isso
uma intervenção apropriada e diferenciada.17 O objeti-
vo deste trabalho é analisar os fatores associados à uti-
lização de cuidados de saúde ao longo do tempo entre
hipertensos seguidos nos cuidados de saúde primários
– imigrantes e nativos. Em particular, pretende-se es-
tudar o impacto das variáveis demográficas, socioeco-
nómicas e das variáveis relacionadas com o estado de
saúde no número de consultas.

MÉTODOS
Desenho do estudo
Estudo observacional longitudinal de duas coortes

(nativos e imigrantes) de hipertensos medicados, se-
guidos nos cuidados de saúde primários da região de
Lisboa e que corresponde a uma análise do estudo DI-
MATCH-HTA: determinants and impact of medication
adherence and therapeutic change in the control of ar-
terial hypertension.18

Participantes
Incluíram-se hipertensos, entre os 40 e os 80 anos de

idade, medicados com anti-hipertensores e que tiveram
pelo menos uma consulta no médico de família nos úl-
timos doze meses. O grupo de «imigrantes africanos» foi
constituído por indivíduos imigrantes (1ª geração), na-
turais de um PALOP e de etnia negra, e o grupo de «na-
tivos» por indivíduos naturais de Portugal e caucasianos.

O processo de amostragem baseou-se numa seleção
aleatória por etapas dos Agrupamentos de Centros de
Saúde da região de Lisboa, dos Centros de Saúde/Unida-
des de Saúde Familiares e dos hipertensos elegíveis uten-
tes dos médicos com maior proporção de imigrantes.19

Recolha e tratamento de dados
A duração de seguimento do estudo foi de doze me-
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ses, durante a qual se conduziram entrevistas presen-
ciais no momento inicial, aos seis e doze meses, e en-
trevistas telefónicas aos três e nove meses. Durante as
entrevistas recolheu-se informação sobre variáveis de-
mográficas e socioeconómicas, variáveis relacionadas
com o estado de saúde, aspetos relacionados com a me-
dicação, entre outras. Realizaram-se três medições de
pressão arterial (PA) em cada entrevista presencial, de
acordo com os procedimentos das Guidelines for the
Management of Arterial Hypertension.3 Os dados foram
recolhidos entre setembro de 2010 e março de 2012.
O estudo incluía 786 hipertensos recrutados no mo-

mento inicial, mas o número de participantes em cada
momento variou entre 655 aos três meses e 379 aos doze
meses. Eliminaram-se as observações com valores omis-
sos para as variáveis explicativas escolhidas. Excluíram-
se os indivíduos que classificaram a sua ocupação como
doentes ou incapacitados. Os resultados apresentados
neste trabalho baseiam-se na análise de um total de 1.035
observações não equilibradas, correspondente a uma
amostra reduzida de 403 indivíduos (233 nativos e 170
imigrantes africanos), analisados em quatro momentos
distintos (292 participantes aos três meses, 321 aos seis
meses, 191 aos nove meses e 231 aos doze meses).
Como variável indicadora do consumo de cuidados

de saúde pelos hipertensos usou-se o número de con-
sultas médicas relacionadas com pressão arterial efe-
tuadas nos três meses anteriores às entrevistas. As ques-
tões colocadas aos indivíduos foram: «Nestes três últi-
mos meses quantas vezes foi ao médico de família ou
a outro médico por um motivo relacionado com a sua
tensão arterial?» e «Se foi ao médico, qual foi o médico
e quantas vezes foi? [médico de família, médico espe-
cialista no hospital, médico privado, urgência hospita-
lar]». Recolheram-se as variáveis nos quatro momentos
de observação (três, seis, nove e doze meses).
Foram considerados como fatores associados ao nú-

mero de consultas as seguintes variáveis independentes:
idade, sexo, estado civil, anos de escolaridade, ocupação
profissional, rendimento equivalente, número de pessoas
do agregado familiar além do próprio, seguro privado,
subsistema de saúde, unidade funcional de saúde (uni-
dade de saúde familiar ou unidade de cuidados de saúde
personalizados), diabetes, colesterol, tempo desde diag-
nóstico de HTA, tempo de residência, controlo da PA, au-
toperceção do controlo da HTA e momento de avaliação.

Transformou-se a variável «rendimento» em «rendi-
mento individual equivalente», de acordo com a esca-
la de equivalência modificada da Organização de Coo-
peração e Desenvolvimento Económico (OCDE). Esta
metodologia foi previamente usada em estudos seme-
lhantes20-21 e permite, através da aplicação de pondera-
dores, calcular o rendimento ajustado para a composi-
ção do agregado. No entanto, uma vez que não estava
disponível a idade dos indivíduos do agregado fami-
liar, não foi possível atribuir uma ponderação diferen-
te às crianças com idade inferior a 14 anos, ao contrá-
rio da metodologia adotada pela OCDE.
Definiu-se a variável «controlo P» de acordo com os

critérios usados em outros estudos, segundo os quais se
considera que um indivíduo tem PA controlada se a
pressão arterial sistólica (PAS) média for <140mm Hg e
a pressão arterial diastólica (PAD) média for <90mm
Hg.1-3,22 Em cada uma das entrevistas presenciais (zero,
seis e doze meses), os entrevistadores realizaram três
medições dos valores de PAS e três medições de PAD.
Nos momentos três e nove meses aplicaram-se os ques-
tionários telefonicamente e não foram recolhidos valo-
res de PA. Para estes momentos optou-se por imputar a
média dos valores registados nos momentos adjacentes.
Recolhe-se a variável «HTA autopercecionada», re-

ferente à autoavaliação sobre o controlo da HTA, a par-
tir da questão «Acha que a sua hipertensão está con-
trolada atualmente?»
Registaram-se as variáveis «Controlo PA» e «HTA au-

topercecionada» em quatro momentos distintos, in-
cluídos no modelo como variáveis dependentes do
tempo. As restantes foram incluídas como variáveis me-
didas no momento da avaliação inicial.

Análise estatística
Efetuou-se a análise descritiva para as característi-

cas dos participantes na avaliação inicial por grupo po-
pulacional. Avaliaram-se as diferenças entre os grupos
com teste de Qui-quadrado para as variáveis categóri-
cas e teste-t de Student para as variáveis contínuas.
Para estudar o efeito das variáveis independentes na

utilização de cuidados médicos, medido através do nú-
mero de consultas médicas nos três meses anteriores,
realizou-se uma análise multivariável. Adotou-se a me-
todologia dos modelos lineares generalizados mistos
(GLMM) de Poisson, adequados para modelizar variá-
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veis resultantes de um processo de contagem e que per-
mitem acomodar simultaneamente a correlação entre
as observações e componentes de variabilidade devi-
da a efeitos não observados, através da inclusão de efei-
tos aleatórios no preditor linear.23 Estimaram-se dois
modelos, um por cada grupo, usando como variável
dependente o número total de consultas motivadas
pela PA. Os resultados são apresentados como expo-
nencial do coeficiente estimado (e ), que corresponde
ao fator multiplicativo no valor médio da variável res-
posta e respetivo valor-p.
A análise estatística foi realizada no software estatís-

tico R, v. 2.13.1, disponível em Comprehensive R Archi-
ve Network.24 Estimaram-se os modelos de efeitos alea-
tórios recorrendo à função glmmML da biblioteca
glmmML. Admitiu-se um nível de significância de 5%
em todas as análises.

RESULTADOS
Caracterização da amostra 
Foram estudados 403 indivíduos, sendo 57,8%

(n=233) nativos e os restantes (n=170) imigrantes afri-
canos (Quadro I). Os imigrantes encontravam-se a re-
sidir em Portugal há 24,3 (±11,9) anos em média (±des-
vio-padrão, dp). A idade média foi superior no grupo
dos nativos (63,8 vs 56,9 anos, p<0,001) e a proporção
de homens também foi significativamente superior
neste grupo (56,2% vs 29,4%, p<0,001). A distribuição
dos indivíduos pelas categorias do estado civil foi dife-
rente entre as duas coortes (p<0,001), verificando-se
que a proporção de casados foi superior nos nativos
(77,3% vs 60,6%), enquanto a proporção de solteiros foi
superior nos imigrantes (21,2% vs 3,0%). Aproximada-
mente 58% dos nativos indicou estar reformado, en-
quanto a maioria dos imigrantes referiu estar empre-
gada (55,9%) e a proporção de desempregados entre os
imigrantes foi superior à registada no grupo dos nati-
vos (19,4% vs 12,0%). Os imigrantes indicaram auferir
um rendimento médio mensal significativamente infe-
rior ao rendimento dos nativos (  362,00 vs  721,00,
p<0,001). Comparando os dois grupos relativamente à
composição do agregado familiar, a maioria (76,0%)
dos nativos habitava apenas com mais uma ou duas
pessoas, enquanto 52,4% dos imigrantes morava com
três ou mais pessoas. A proporção de indivíduos bene-
ficiários de seguro privado foi superior no grupo dos na-

tivos (20,2% vs10,6%, p=0,01). Apesar de não terem sido
registadas diferenças nos valores iniciais de PAS, nem
na proporção de controlo entre os dois grupos, a PAD
inicial foi em média significativamente inferior nos na-
tivos (83,1 vs 88,6mm Hg, p<0,001). 

Utilização de cuidados médicos
Na avaliação inicial a proporção de indivíduos que

referiu ter consultado, no último ano, apenas o médi-
co de família foi superior no grupo dos nativos (76,0%
vs 64,7%, p=0,019) (Figura 1). Por sua vez, os imigran-
tes indicaram recorrer mais vezes a cuidados médicos
com caráter de urgência: 12,4% consultaram, além do
médico de família, o serviço de urgência ou de atendi-
mento complementar (comparativamente a 5,2% nos
nativos, p=0,016).
O Quadro II apresenta o número médio de consul-

tas e proporção de utentes que consultaram o médico
nos três meses anteriores, por grupo populacional e
momento de avaliação. Relativamente ao período de se-
guimento, o número médio de consultas entre os nati-
vos variou entre 0,47 aos seis meses e 0,13 aos doze me-
ses, com 33% e 10% a reportarem pelo menos uma con-
sulta, respetivamente, aos seis e doze meses. No grupo
de imigrantes o número médio de consultas variou en-
tre 0,56 e 0,20 aos doze meses e nove meses, com 37%
e 17% a terem recorrido ao médico, respetivamente,
aos doze e nove meses (Quadro II).
Considerando as respostas dadas pelos indivíduos

em todos os momentos de avaliação, a proporção que
referiu ter ido ao médico em pelo menos um dos mo-
mentos de avaliação não diferiu entre os dois grupos
(46,5% vs 41,6%, p=0,387). Não se verificaram diferen-
ças na proporção de indivíduos imigrantes que foram
ao médico durante o seguimento entre os que estavam
controlados e os não controlados na avaliação inicial
(47,9% vs 44,6%, p=0,783). No grupo dos nativos, ape-
sar de parecer haver uma tendência para os indivíduos
inicialmente não controlados consultarem mais o mé-
dico (comparativamente aos que se encontravam ini-
cialmente controlados), essa diferença também não foi
significativa (44,8% vs 38,5%, p=0,394) (Figura 2).
Analisando pelo tipo de unidade funcional, a pro-

porção de utentes que foi pelo menos uma vez ao mé-
dico não foi diferente entre os seguidos nas USF e nas
UCSP (44% vs 43%, p=0,883).
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Nativos n=233 Imigrantes Africanos n=170 Valor-p

Idade média ± dp, anos; min-max 63,8 ± 9,2; 56,9 ± 10,2; <0,001a

41-80 40-80

Sexo masculino, n (%) 131 (56,2) 50 (29,4) <0,001b

Estado civil, n (%)
Casado 180 (77,3) 103 (60,6)
Viúvo 27 (11,6) 17 (10,0) <0,001b

Divorciado 19 (8,2) 14 (8,2)
Solteiro 7 (3,0) 36 (21,2)

Ocupação profissional, n (%) 
Desempregado 28 (12,0) 33 (19,4)
Empregado 66 (28,3) 95 (55,9) <0,001b

Reformado 139 (59,7) 42 (24,7)

Tempo médio de escolaridade ± dp, anos; min-max 7,2 ± 4,0; 6,7 ± 4,4; 0,265a

0-20 0-28

Rendimento mensal equivalente médio ± dp, ; min-max 720,8 ± 362,9; 362,0 ± 275,6; <0,001a

30-2001 25-1750

Pessoas do agregado familiar (além do próprio), n (%)
Três ou mais pessoas 30 (12,9) 89 (52,4)
Uma ou duas pessoas  177 (76,0) 60 (35,3) <0,001b

Nenhuma 26 (11,2) 21 (12,4)

Tempo médio de residência em Portugal ± dp, anos; min-max – 24,3 ± 11,9; –
3-63

Beneficiário de seguro privado, n (%) 47 (20,2) 18 (10,6) 0,010b

Beneficiário de subsistema de saúde, n (%) 34 (14,6) 17 (10,0) 0,155b

Unidade funcional de saúde, n (%)
UCSP 122 (52,4) 95 (55,9)

0,484b

USF 111 (47,6) 75 (44,1)

Tempo médio desde diagnóstico HTA ± dp, anos; min-max 13,6 ± 10,2; 13,9 ± 12,2;
0,791a

1-61 1-71

Controlo PA, n (%) 117 (50,2) 74 (43,5) 0,184b

Diabetes, n (%) 56 (24,0) 53 (31,2) 0,111b

Hipercolesterolémia, n (%) 123 (52,8) 95 (55,9) 0,538b

PAS média ± dp, mm Hg; min-max 140,3 ± 18,1; 142,3 ± 23,8
0,362a

93,7-198,3 94,7-223,0

PAD média ± dp, mm Hg; min-max 83,1 ± 10,0; 88,6 ± 12,8;
<0,001a

49,3-110,7 57,3-147,7

QUADRO I. Caracterização inicial da amostra por grupo populacional

Legenda: dp = desvio-padrão; UCSP = Unidade de cuidados de saúde personalizados; USF = Unidade de saúde familiar; HTA = hipertensão arterial;

PAS = pressão arterial sistólica; PAD = pressão arterial diastólica; PA = pressão arterial. aTeste-t; bTeste de Qui-quadrado.
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Fatores 
associados à 
utilização de
cuidados 
médicos
Rea l i z ou - s e

uma análise mul-
tivariável por gru-
po (imigrante e
nativo) para o nú-
mero total de con-
sultas. Para cada
grupo estimou-se
um modelo Pois-
son GLMM com
efeito aleatório na
interseção. Apre-
sentam-se os re-
sultados no Qua-
dro III.
No grupo dos

nativos, indivíduos
com PA controlada
recorreram mais vezes
ao médico do que os hi-
pertensos não contro-
lados (e =1,87; IC95%:
1,19-2,94) e com o au-
mento da idade regis-
tou-se também um
maior recurso ao médi-
co (e =1,04; IC95%:
1,01-1,07). Por outro
lado, os hipertensos
diabéticos foram apro-
ximadamente duas ve-
zes mais ao médico,
comparativamente aos
hipertensos não diabé-
ticos (e =1,90; IC95%:
1,20-3,00). Indivíduos que percecionavam a sua hiper-
tensão como controlada foram aproximadamente meta-
de das vezes ao médico (e =0,60; IC95%: 0,37-0,96). Os re-
sultados do modelo também indicaram que, com o au-
mento do tempo de seguimento no estudo, o número de
consultas diminuiu (e =0,77; IC95%: 0,66-0,90).

No grupo dos imigrantes, os resultados do modelo
GLMM revelaram outros fatores como estando associados
às idas ao médico. Indivíduos viúvos foram duas vezes
mais ao médico do que os indivíduos casados (e =2,2;
IC95%: 1,10-4,41). Verificou-se também que, com o au-
mento do tempo desde o diagnóstico da HTA, o número

3 M 6 M 9 M 12 M

Nativos n 173 184 126 139

Média total ± dp 0,32 ± 0,62 0,47 ± 0,83 0,21 ± 0,54 0,13 ± 0,41
Mediana (IIQ) 0 (0-0) 0 (0-1) 0 (0-0) 0 (0-0)

Utentes com pelo menos 43 (24,9) 60 (32,6) 18 (14,3) 14 (10,1)
uma consulta, n (%)

Imigrantes n 119 137 65 92

Africanos Média total ± dp 0,56 ± 0,89 0,43 ± 0,78 0,20 ± 0,51 0,22 ± 0,57

Mediana (IIQ) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-0) 0 (0-0)

Utentes com pelo menos 44 (37,0) 40 (29,2) 11 (16,9) 14 (15,2)
uma consulta, n (%)

QUADRO II. Número médio de consultas e proporção de utentes que consultaram o médico
nos três meses anteriores, por grupo populacional e momento de avaliação

Imigrantes

Nativos

valor-p

90,0%

80,0%

70,0%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%
MF

76,0%

64,7%

0,019

MF+SUR

3,9%

6,5%

0,338

MF+PRIV

6,9%

5,9%

0,848

MF+ESPH

5,6%

7,1%

0,690

MF+SAC

1,3%

5,9%

0,022

Outros

6,4%

10,0%

0,263

Figura 1. Padrão de utilização de cuidados médicos para controlo da PA no último ano.
Legenda: MF = Médico de família; SUR = Serviço de urgência; PRIV = Médico privado; ESPH = Especialista no hospital; 
SAC = Serviço de atendimento complementar; Outros = Outros padrões de utilização.
Nota: Os participantes foram questionados sobre o tipo de cuidado médico a que recorreram no último ano para contro-
lar a tensão arterial.
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de consultas aumentou (e =1,02; IC95%: 1,004-1,039). Por
sua vez, e de forma semelhante à verificada no modelo dos
nativos, indivíduos que percecionavam a sua HTA como
controlada foram menos vezes ao médico (e =0,58; IC95%:
0,38-0,90) e, com o aumento do tempo de seguimento, o
número de consultas diminuiu (e =0,69; IC95%: 0,58-0,81). 

DISCUSSÃO
Os resultados deste estudo apontam para uma maior

tendência dos imigrantes recorrerem a serviços de saú-
de com caráter de urgência, como sejam o serviço de
urgência e o atendimento complementar, quando com-
parados aos recursos utilizados pelos nativos. Por ou-
tro lado, no momento inicial, mais nativos do que imi-
grantes indicaram ter recorrido apenas ao médico de fa-
mília para controlo da PA no último ano. Estas diferen-
ças podem ser justificadas por diferentes compor-
tamentos face aos serviços de saúde, nomeadamente o
relacionamento com o médico de família, o desconhe-
cimento da doença e as necessidades médicas associa-
das ou, ainda, devido a crenças relacionadas com a saú-
de e com a utilização de cuidados médicos.25-26 Não se
encontraram, contudo, diferenças significativas na pro-
porção de indivíduos que indicou ter ido pelo menos
uma vez ao médico durante o período de seguimento. 

O número médio de consultas (nos três meses) re-
gistado em cada um dos momentos de observação foi

relativamente baixo em am-
bos os grupos. Apesar da
maioria das orientações
apontarem para um interva-
lo de acompanhamento de
três a seis meses, um estudo
realizado no Canadá con-
cluiu que um acompanha-
mento a cada seis meses é
equivalente a um acompa-
nhamento a cada três me-
ses.27 Além do mais, de acor-
do com os indicadores de
contratualização dos cuida-
dos de saúde primários, a
definição de acompanha-
mento adequado dos hiper-
tensos implica pelo menos
uma consulta médica de vi-

gilância realizada num dos semestres.28No entanto, con-
siderando todo o período de seguimento, apenas 43,7%
da amostra referiu ter consultado o médico, pelo menos
uma vez, por motivos relacionados com HTA. Com a re-
forma dos cuidados de saúde primários e a implemen-
tação das USF poder-se ia esperar que a proporção de
utentes a recorrer ao médico fosse diferente entre os
utentes seguidos nas USF e UCSP. Contudo, não se ve-
rificaram tais diferenças. Finalmente, comparando hi-
pertensos controlados e não controlados no momento
inicial, parece haver uma tendência para os hipertensos
que não se encontravam inicialmente controlados re-
correrem ao médico, pelo menos uma vez, durante o pe-
ríodo de seguimento. Esta tendência, apesar de não ser
estatisticamente significativa, pode resultar da tomada
de consciência do não controlo da sua hipertensão
aquando da inclusão no estudo DIMATCH.

Os resultados dos modelos estimados indicam que
os fatores associados à utilização de cuidados de saú-
de relacionados com a PA diferem entre imigrantes e
nativos. Entre os imigrantes, o estado de saúde auto-
percecionado revelou ser um fator importante para ex-
plicar a utilização de cuidados médicos, observando-
se que aqueles que autoavaliam a sua HTA como con-
trolada recorrem ao médico aproximadamente meta-
de das vezes. Também de acordo com o modelo
estimado, imigrantes com um maior tempo de diag-

Figura 2. Proporção de indivíduos que foram ao médico, pelo menos uma vez durante o período de
seguimento, de acordo com o controlo da PA registado no momento inicial.

ImigrantesNativos

Total Controlados Não controlados

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

41,6%
(97/233) 38,5%

(45/117)

44,8%
(52/116)

46,5%
(79/170)

44,6%
(33/74)

47,9%
(46/96)
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nóstico de HTA
recorrem mais
vezes ao médi-
co, indepen-
dentemente da
idade e da pre-
sença de co-
morbilidades.
Este fenómeno
pode dever-se
ao facto dos
i m i g r a n t e s ,
numa fase ini-
cial da doença,
desvalorizarem
a HTA e, poste-
r i o r m e n t e ,
quando deci-
dem consultar o
médico, apre-
sentarem um
estado de saúde
mais grave que
resulta numa
maior necessi-
dade de cuida-
dos, nomeada-
mente cuidados
especializados
ou de urgência.
Scheppers e 
colaboradores26

sugerem que al-
gumas mino-
rias étnicas ten-
tam resolver os
seus problemas
de saúde atra-
vés de trata-
mentos tradi-
cionais, sem apoio médico, o que pode ter um efeito ne-
gativo na utilização de cuidados preventivos. Os efei-
tos estimados para estas duas variáveis – autoperceção
e tempo desde o diagnóstico de HTA – alertam para a
necessidade de compreender melhor qual a perceção
dos imigrantes sobre a doença e de que forma esta per-

ceção afeta a adoção de comportamentos preventivos
relativamente à HTA.
Relativamente ao tempo de residência nos países de

acolhimento, alguns estudos indicam que a prevalên-
cia de não utilizadores é mais frequente entre imigran-
tes recentes (tempo médio de residência inferior a oito

Nativos Imigrantes Africanos

exp ( ) Valor-p IC 95% exp ( ) Valor-p IC 95%

Constante 0,010 0,012* 0,00-0,36 1,553 0,766 0,09-28,5

Sexo (Ref: Feminino)
Masculino 1,101 0,690 0,69-1,77 0,581 0,058† 0,33-1,02

Idade 1,036 0,021* 1,01-1,07 0,998 0,903 0,96-1,03

Estado civil (Ref: Casado)
Divorciado 1,254 0,589 0,30-2,85 0,872 0,749 0,38-2,02
Solteiro 1,086 0,900 0,30-3,95 1,152 0,616 0,66-2,00
Viúvo 0,716 0,409 0,32-1,58 2,208 0,025* 1,11-4,41

Tempo de escolaridade (anos) 1,011 0,732 0,95-1,08 1,014 0,637 0,96-1,08

Ocupação (Ref: Desempregado)
Empregado 0,720 0,371 0,35-1,48 1,000 0,999 0,53-1,90
Reformado 0,718 0,337 0,36-1,41 1,059 0,897 0,45-2,51

Pessoas do agregado (Ref: Nenhuma)
Uma ou duas pessoas 0,675 0,360 0,29-1,57 0,677 0,251 0,35-1,32
Três ou mais pessoas 1,404 0,521 0,50-3,95 0,789 0,530 0,38-1,66

log (Rendimento equivalente) 1,253 0,278 0,83-1,88 0,958 0,818 0,66-1,38

Unidade Funcional (Ref: UCSP)
USF 0,869 0,506 0,58-1,31 1,287 0,253 0,84-1,98

Beneficiário de subsistema saúde 0,831 0,563 0,44-1,55 0,656 0,342 0,27-1,57

Beneficiário de seguro privado 1,004 0,989 0,59-1,70 0,461 0,085† 0,19-1,11

Tempo desde diagnóstico HTA (anos) 1,015 0,141 1,00-1,04 1,021 0,016* 1,00-1,04

HTA autopercecionada (controlada) 0,596 0,033* 0,37-0,96 0,580 0,013* 0,38-0,89

PA controlada 1,869 0,007** 1,19-2,94 0,877 0,561 0,56-1,36

Diabetes 1,898 0,006** 1,20-2,99 1,188 0,490 0,73-1,94

Hipercolesterolémia 1,028 0,892 0,69-1,54 1,032 0,895 0,65-1,65

Tempo de residência (anos) – – – 0,991 0,371 0,97-1,01

Tempo 0,771 0,001** 0,66-0,90 0,689 0,000*** 0,58-0,81

Nº de observações 622 413

Nº de indivíduos 233 170

QUADRO III. Efeito ajustado das variáveis explicativas no número médio de consultas motivadas
pela PA nos últimos três meses, por grupo populacional

Legenda: †p<0,10; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; = coeficiente beta; IC = intervalo de confiança.
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anos), sendo expectável um padrão de utilização regu-
lar no caso de imigrantes que residem no país há mais
tempo.9,29-30 No entanto, neste trabalho a variável «tem-
po de residência» não teve impacto significativo no nú-
mero de consultas, o que poderá ser justificado pelo fac-
to dos imigrantes incluídos neste estudo se encontra-
rem a residir em Portugal há 24,4 anos (em média), sen-
do por isso utentes que já recorrem ao médico numa
frequência regular.
O estado civil é indicado por alguns estudos como fa-

tor determinante da procura de cuidados médicos, su-
gerindo que os indivíduos casados tendem a ir mais ve-
zes ao médico, possivelmente por sentirem que a sua
saúde tem impacto também sobre o bem-estar do côn-
juge.21 Os resultados obtidos para o grupo de imigran-
tes contrariam esta hipótese, verificando-se que, para
esta população, ser viúvo, independentemente do sexo,
idade e composição do agregado familiar, está associa-
do a uma maior utilização de cuidados de saúde, com-
parativamente a ser casado (número total de consultas
2,2 vezes superior).
Apesar de apenas ser significativo a um nível de sig-

nificância de 10%, os resultados sugerem o fator sexo
como um possível determinante da utilização de cui-
dados médicos, verificando-se que os homens imi-
grantes recorrem menos ao médico por motivos rela-
cionados com a PA. Este resultado é consistente com a
literatura, que indica que as mulheres imigrantes são
utilizadoras mais frequentes dos cuidados de saúde.9,28,31 

Por outro lado, os resultados sugerem que, nos nati-
vos, o estado de saúde é o principal determinante da
utilização de cuidados médicos, verificando-se que in-
divíduos com a PA controlada e que hipertensos dia-
béticos utilizam mais cuidados médicos por motivos re-
lacionados com a HTA. A presença da diabetes é reco-
nhecida como um fator de risco cardiovascular major,
sendo expectável que diabéticos recorram mais vezes
ao médico.16 Aliás, um estudo demonstrou que a pre-
sença de fatores de risco adicionais, além da hiperten-
são, aumenta significativamente o número médio de
consultas.32 Desta forma, a idade, reconhecida como
fator de risco, também relevou estar associada a um
maior número de consultas na coorte dos nativos.3

De forma semelhante à verificada na coorte de imi-
grantes, a autoperceção de controlo de HTA influencia
significativamente o número de consultas por motivos re-

lacionados com a PA, i.e., os hipertensos que se autoava-
liaram como controlados recorreram ao médico metade
das vezes. Os resultados do modelo estimado para os na-
tivos são coerentes com o modelo de Andersen, segundo
o qual a utilização de cuidados médicos é determinada
por variáveis de necessidade,11-12 apesar de neste estudo
apenas se terem considerado as consultas motivadas pela
HTA, doença muitas vezes assintomática.

Limitações do estudo
O facto de se ter considerado a utilização de cuida-

dos de saúde autorreportada pode ter introduzido um
potencial viés de memória por parte dos participantes.
Contudo, este potencial viés terá sido minimizado, uma
vez que o período de referência foi relativamente cur-
to (três meses). Por outro lado, foram incluídos imi-
grantes que já residem em Portugal há bastante tempo,
não sendo possível inferir sobre os fatores associados
à utilização de cuidados médicos nos imigrantes mais
recentes. O estudo DIMATCH foi desenvolvido nos cui-
dados de saúde primários, pelo que a natureza da
amostra não possibilitou estudar em detalhe os fatores
associados ao acesso a consultas com o médico espe-
cialista, com o médico privado e com o serviço de ur-
gências. Finalmente, os resultados obtidos para algu-
mas das variáveis (nomeadamente, estado civil e segu-
ro privado), apesar de serem indicadores do efeito, de-
vem ser analisados com precaução, dado o reduzido
número de indivíduos incluídos nas categorias que tor-
nam as estimativas menos robustas. 
A população-alvo era composta por utentes dos cui-

dados de saúde primários na área da Grande Lisboa, pelo
que as conclusões não podem ser extrapoladas a nível
nacional. Apesar destas limitações, os resultados do es-
tudo fornecem informação relevante sobre os fatores as-
sociados ao consumo de recursos médicos, com parti-
cular enfoque nos cuidados de saúde primários, permi-
tindo identificar diferenças entre imigrantes e nativos.

CONCLUSÃO 
Os resultados desta investigação confirmam a exis-

tência de diferenças entre imigrantes e nativos relativa-
mente aos fatores associados à utilização de cuidados
médicos por motivos relacionados com a PA. Hiperten-
sos imigrantes devem ser incentivados a consultar re-
gularmente o seu médico de família para um melhor
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controlo e seguimento da doença, desde o diagnóstico,
de forma a evitar a utilização desnecessária de cuidados
de saúde. Entre os nativos, o controlo da hipertensão de-
monstrou estar associado a um maior recurso ao médi-
co, assim como a idade e a presença de diabetes. Por ou-
tro lado, em ambos os grupos, a perceção da doença re-
velou ser determinante na utilização de cuidados mé-
dicos, sendo por isso fundamental perceber melhor qual
o conhecimento que os doentes têm sobre a doença e
capacitá-los no sentido de conseguirem fazer uma cor-
reta autoavaliação do controlo da HTA.

Este estudo destaca a importância de desenvolver
estratégias para o melhor controlo da PA e para a pro-
moção da saúde que sejam adaptadas às diferenças cul-
turais e às necessidades específicas de cada população.
De modo a garantir uma utilização adequada dos ser-
viços de saúde devem ser delineadas abordagens que
considerem as crenças e experiências dos imigrantes,
relativamente à hipertensão e aos cuidados de saúde.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Macedo ME, Lima MJ, Silva AO, Alcântara P, Ramalhinho V, Carmona J.

Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in Por-

tugal: the PAP study. Rev Port Cardiol. 2007;26(1):21-39.

2. Polonia J, Martins L, Pinto F, Nazare J. Prevalence, awareness, treatment

and control of hypertension and salt intake in Portugal: changes over

a decade. The PHYSA study. J Hypertens. 2014;32(6):1211-21.

3. Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, Redon J, Zanchetti A, Böhm M, et al.

2013 ESH/ESC guidelines for the management of arterial hyperten-

sion: the Task Force for the Management of Arterial Hypertension of

the European Society of Hypertension (ESH) and of the European So-

ciety of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2013;34(28):2159-219.

4. Polónia J, Mesquita-Bastos J, Pessanha P, Bertoquini S, Martins L, Silva

JA, et al. Global cardiovascular risk stratification of hypertensive pa-

tients followed in Portugal in primary care or in hospital care accor-

ding to the 2007 ESH/ESC guidelines. Rev Port Cardiol. 2010;29(11):

1685-96.

5. Agyemang C, Bhopal R. Is the blood pressure of people from African

origin adults in the UK higher or lower than that in European origin

white people? A review of cross-sectional data. J Hum Hypertens.

2003;17(8):523-34. 

6. Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Relatório de imigração, fronteiras

e asilo, 2014 [Internet]. Oeiras: SEF; 2015. Available from: https://sefs-

tat.sef.pt/Docs/Rifa_2014.pdf 

7. Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Relatório de imigração, fronteiras

e asilo, 2010 [Internet]. Oeiras: SEF; 2011. Available from: https://sefs-

tat.sef.pt/Docs/Rifa_2010.pdf 

8. Direção-Geral da Saúde. Plano nacional de saúde (PNS) 2012-2016 [ho-

mepage]. Lisboa: DGS; 2012. Available from: http://pns.dgs.pt/pns-ver-

sao-completa/

9. Dias SF, Severo M, Barros H. Determinants of health care utilization by

immigrants in Portugal. BMC Health Serv Res. 2008;8:207.

10. Grossman M. On the concept of health capital and the demand for

health. J Polit Econ. 1972;80(2):223-55.

11. Andersen R. A behavioral model of families' use of health services. Chi-

cago: Center for Health Administration Studies; 1968. 

12. Andersen R. Revisiting the behavioral model and access to medical care:

does it matter? J Health Soc Behav. 1995;36(1):1-10.

13. Babitsch B, Gohl D, von Lengerke T. Re-revisiting Andersen's Behavio-

ral Model of Health Services Use: a systematic review of studies from

1998-2011. Psychosoc Med. 2012;9:Doc11.

14. Rosen AB, Tsai JS, Downs SM. Variations in risk attitude across race, gen-

der, and education. Med Decis Making. 2003;23(6):511-7.

15. Betancourt JR, Green AR, Carrillo JE,  Ananeh-Firempong O 2nd. Defi-

ning cultural competence: a practical framework for addressing ra-

cial/ethnic disparities in health and health care. Public Health Rep.

2003;118(4):293-302.

16. Perk J, De Backer G, Gohlke H, Graham I, Reiner Z, Verschuren M, et al.

European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical

practice (version 2012): the Fifth Joint Task Force of the European So-

ciety of Cardiology and other societies on cardiovascular disease pre-

vention in clinical practice (constituted by representatives of nine so-

cieties and by invited experts). Eur Heart J. 2012;33(13):1635-701.

17. Estrela P. A saúde dos imigrantes em Portugal [The health immigrants

in Portugal]. Rev Port Glin Geral. 2009;25(1):45-55. Portuguese

18. Rocha E, Alarcão V. DIMATCH-HTA: impacto da adesão e da mudança

terapêutica no controlo da tensão arterial [homepage]. Lisboa: Unida-

de de Epidemiologia da Faculdade de Medicina de Lisboa; 2007. Avai-

lable from: http://www.uepid.org/projectos-dimatch

19. Lopes E, Alarcão V, Simões R, Fernandes M, Gómez V, Souto D, et al.

Controlo da hipertensão arterial nos cuidados de saúde primários: uma

comparação entre nativos portugueses e imigrantes africanos [Hyper-

tension control at the primary health care: a comparison among Por-

tuguese natives and Portuguese speaking African countries immigrants].

Acta Med Port. 2016;29(3):193-204. Portuguese

20. Quintal C, Lourenço O, Ferreira P. Utilização de cuidados de saúde pela

população idosa portuguesa: uma análise por género e classes laten-

tes [Health care utilization of the elderly Portuguese population: an ana-

lysis by gender and latent classes]. Rev Port Saúde Pública.

2012;30(1):35-46. Portuguese

21. Lourenço O, Quintal C, Ferreira PL, Barros PP. A equidade na utilização

de cuidados de saúde em Portugal: uma avaliação em modelos de con-

tagem. Notas Econ. 2007;(25):6-26.

22. Direção-Geral de Saúde. Hipertensão arterial: definição e classificação.

Norma n.º 020/2011, de 28/09/2011, atualizada a 19/03/2013. Lis-

boa: DGS; 2013.

23. Cabral MS, Gonçalves MH. Análise de dados longitudinais. Lisboa: So-

ciedade Portuguesa de Estatística; 2011. ISBN 9789728890247

24. The R Development Core Team. R: a language and environment for sta-

tistical computing [homepage]. Vienna: R Foundation for Statistical

Computing; 2013. Available from: https://www.r-project.org/ 

25. Dias S, Gama A, Silva AC, Cargaleiro H, Martins MO. Barreiras no aces-

so e utilização dos serviços de saúde pelos imigrantes: a perspetiva dos

profissionais de saúde [Barriers in access and utilization of health ser-



Rev Port Med Geral Fam 2018;34:189-99

199estudosoriginais

vices among immigrants: the perspective of health  professionals]. Acta

Med Port. 2011;24(4):511-6. Portuguese

26. Scheppers E, Van Dongen E, Dekker J, Geertzen J, Dekker J. Potential bar-

riers to the use of health services among ethnic minorities: a review.

Fam Pract. 2006;23(3):325-48.

27. Birtwhistle RV, Godwin MS, Delva MD, Casson RI, Lam M, MacDonald

SE, et al. Randomised equivalence trial comparing three month and six

month follow up of patients with hypertension by family practitioners.

BMJ. 2004;328(7433):204.

28. Administração Central do Sistema de Saúde. Bilhete de identidade dos

indicadores de contratualização  dos cuidados de saúde primários pro-

postos para ano de 2015 [Internet]. Lisboa: Ministério da Saúde; 2015.

Available from: http://www2.acss.min-saude.pt/Portals/0/bilhete_iden-

tidade_indicadores_contratualizacao_2015___2015_01_26.pdf 

29. Dias S, Gama A, Martins MO. Health status and preventative behaviors

of immigrants by gender and origin: a Portuguese cross-sectional stu-

dy. Nurs Health Sci. 2013;15(3):309-17.

30. Leduc N, Proulx M. Patterns of health services utilization by recent im-

migrants. J Immigr Health. 2004;6(1):15-27.

31. Fenta H, Hyman I, Noh S. Health service utilization by Ethiopian im-

migrants and refugees in Toronto. J Immigr Minor Health. 2007;9(4):

349-57.

32. Natarajan S, Nietert PJ. Hypertension, diabetes, hypercholesterolemia,

and their combinations increased health care utilization and decrea-

sed health status. J Clin Epidemiol. 2004;57(9):954-61.

CONFLITO DE INTERESSES
Os autores declaram não ter quaisquer conflitos de interesse.

FINANCIAMENTO
O estudo foi desenvolvido pela Unidade de Epidemiologia do Instituto de

Medicina Preventiva e Saúde Pública, da Faculdade de Medicina de Lisboa

(IMPSP-FML), e cofinanciado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia

(FCT), através do projeto PTDC/SAU-ESA/103511/2008, e pela Fundação

AstraZeneca. O trabalho de Marília Antunes é parcialmente financiado pela

FCT, através do projeto UID/MAT/00006/2013 .

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
Bernardete Pinheiro

E-mail: bernardeteap@gmail.com

http://orcid.org/0000-0003-2420-6938

Recebido em 04-10-2016
Aceite para publicação em 13-04-2018

ABSTRACT

USE OF HEALTH CARE SERVICES ASSOCIATED WITH BLOOD PRESSURE MANAGEMENT IN HYPERTENSIVE 
PATIENTS: A LONGITUDINAL ANALYSIS COMPARING NATIVES AND AFRICAN IMMIGRANTS
Introduction: Ethnic and cultural diversity in Portugal has reinforced the importance of adjusting healthcare services to the
health needs of different populations. This study aims to analyse longitudinally the factors associated with health care use by
native Portuguese and African hypersive patients.
Methods: Longitudinal study including treated hypertensive patients followed-up in primary care in the Lisbon region, between
September 2010 and March 2012. For this analysis, 233 native Caucasians and 170 African immigrants were included. We ap-
plied three face-to-face questionnaires (0, 6 and 12 months) and two by telephone (3 and 9 months). The measure of service
use was the number of encounters due to hypertension, in the three months preceding the interview. For the identification of
the factors, a longitudinal generalised linear mixed model was estimated for each group. 
Results:More natives than immigrants consulted the GP in the last year (76.0% vs 64.7%, p=0.019), however, more immigrants
used urgent health care (12.4% vs 5.2%, p=0.016). The proportion of patients with at least one medical encounter was not dif-
ferent between groups (46.5% vs 41.6%, p=0.387). After adjusting for all variables, the use of medical care among natives was
associated with age (e =1.036; p=0.021), diabetes (e =1.898; p=0.006), hypertension control (e =1.036; p=0.007), uncontrolled
self-assessed hypertension status (e =0.596; p=0.033), and follow-up time. (e =0.771; p=0.001). Among immigrants, the use
of health services was associated with marital status (e =2.228; p=0.025), uncontrolled self-assessed hypertension status
(e =0.580; p=0.013), time since diagnosis of hypertension (e =1.021; p=0.016) and follow-up time (e =0.689; p<0.001).
Conclusions: There is a need to better understand the differences in the factors associated with the use of hypertension-re-
lated health care among natives and immigrants, in order to develop health promotion strategies adapted to target popula-
tions.

Keywords: Hypertension; Health care utilization; Immigration; Longitudinal study.
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INTRODUÇÃO

A
lombalgia aguda é um motivo de consulta fre-
quente nos cuidados de saúde primários
(CSP).1 Acomete cerca de 70 a 80% da popu-
lação nalgum período da sua vida, consti-

tuindo uma das principais causas de dor crónica e de
absentismo laboral.2-3 Em cerca de 85% dos indivíduos
não se identifica nenhuma patologia específica, pelo
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Estudo TACQual: avaliação e
melhoria da qualidade da 
requisição de TC da coluna
lombar

RESUMO
Objetivos: Caracterizar os principais motivos para requisição de tomografia computorizada (TC) da coluna lombar na Unidade
Local de Saúde (ULS), ao nível dos cuidados de saúde primários (CSP), e intervir de forma a melhorar a qualidade da sua pres-
crição.
Tipo de estudo: Quasi-experimental, pré pós-intervenção.
Local: Seis unidades funcionais (UF) da ULS.
População: Quarenta e nove médicos especialistas de medicina geral e familiar (MGF).
Métodos: Foram analisadas todas as requisições de TC da coluna lombar efetuadas entre 1 de outubro de 2014 e 31 de março
de 2015, relativamente ao número de requisições e informação clínica acompanhante, a qual permitiu a classificação de «acei-
tável» ou «não aceitável» com base na evidência bibliográfica e no protocolo de articulação entre o Agrupamento de Centros
de Saúde (ACeS) e o serviço de ortopedia. Em setembro de 2015 foi realizada uma intervenção clínica com a apresentação dos
resultados obtidos e a divulgação do protocolo. Globalmente foi acordado um aumento de 20% das requisições «aceitáveis».
Foram analisados os pedidos de TC efetuados posteriormente – entre 1 de outubro de 2015 e 31 de março de 2016; a eficácia
da intervenção traduzir-se-ia numa diminuição do número absoluto de requisições e num aumento da proporção daquelas clas-
sificadas como «aceitáveis».
Resultados: Após a intervenção verificou-se uma redução em 39,5% de TC requisitadas (de 387 para 234) e um aumento es-
tatisticamente significativo da proporção de requisições classificadas como «aceitáveis» (de 7,7% para 15,2%, p=0,0091). Con-
tudo, apesar deste aumento, a proporção de requisições consideradas «não aceitáveis» manteve-se elevada (84,8%).
Conclusão:A escassez/ininteligibilidade da informação clínica poderá ter levado à subestimação do número de requisições «acei-
táveis». Apesar dos resultados favoráveis será necessária uma nova intervenção no sentido de uma redução mais expressiva e
sustentada de requisições «não aceitáveis».

Palavras-chave: Dor lombar; Cuidados de saúde primários; Melhoria da qualidade; Tomografia computorizada.

que a lombalgia aguda, inespecífica ou com radiculo-
patia tem um curso tipicamente benigno e autolimita-
do, resolvendo-se com uma intervenção mínima.1,4-5 Na
avaliação inicial do doente com lombalgia aguda é es-
sencial a investigação de sinais de alarme que podem
indiciar uma patologia grave subjacente, nomeada-
mente síndroma da cauda equina, infeção, fratura, neo-
plasia (sobretudo metastática), espondilartropatia in-
flamatória e canal lombar estreito.6-11 A radiculopatia
com duração superior a seis semanas, incapacitante e
refratária ao tratamento médico, poderá requerer uma

estudosoriginais
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orientação especializada pela possibilidade de trata-
mento cirúrgico ou de realização de técnicas de radio-
logia de intervenção.6,12

A radiografia da coluna lombar é útil na avaliação de
deformidade estrutural e, segundo algumas recomen-
dações, constitui o exame inicial na lombalgia aguda
com sinais de alarme e na lombalgia subaguda ou cró-
nica.6,13-14 Porém, tem baixa sensibilidade e especifici-
dade,1 sendo a ressonância magnética (RM) considera-
da o exame de eleição quando existem sinais de alar-
me13-15 ou para confirmação de compressão radicular.8

Segundo a Norma n.º 047/2011, da Direção-Geral da
Saúde, apesar de a TC constituir o exame de primeira
linha ao nível dos CSP,16 alguns estudos sugerem a sua
realização apenas em situações em que a RM esteja
contraindicada ou inacessível pois, globalmente, a qua-
lidade da informação acerca das estruturas a avaliar é
inferior.1,14,17 Adicionalmente, não existem estudos que
avaliem a acuidade da TC da coluna lombar na avalia-
ção de patologia tumoral, infeciosa ou fraturas.18O efei-
to cumulativo da radiação ionizante, sobretudo em in-
divíduos mais jovens, é um fator que também não pode
ser menosprezado.1,8,14,17-18

Segundo os investigadores e os profissionais do ser-
viço de ortopedia do hospital de referência dos inves-
tigadores existe a perceção de uma prescrição inade-
quada de TC da coluna lombar nos CSP. Pensa-se que
este exame seja frequentemente requisitado na ausên-
cia de sinais de alarme (ou face a uma evolução clínica
favorável) e noutras situações em que, embora justifi-
quem a realização de exames de imagem, a sua orien-
tação depende fundamentalmente do resultado da RM.
Nestas situações, a realização da TC expõe os doentes
a riscos desnecessários e acrescenta custos. Em 2014,
no local de formação dos investigadores, houve um au-
mento em 67% do número de requisições de TC da co-
luna lombar com um custo associado de quase 53 mil
euros. De forma a prevenir as requisições inadequadas
e a minimizar o seu impacto, em 2016 foi elaborado e
aprovado um protocolo de referenciação para o servi-
ço de ortopedia do hospital de referência, elaborado
em conjunto pelos investigadores e pelos profissionais
do serviço de ortopedia, definindo a adequação do uso
de TC da coluna lombar e a orientação em cada situa-
ção particular de lombalgia, segundo as fontes biblio-
gráficas supracitadas. Pensa-se que a difusão deste pro-

tocolo entre os médicos de família (MF) e a sensibili-
zação para as consequências do uso inadequado da TC
da coluna lombar contribuirá para uma prescrição mais
racional deste exame, salvaguardando a decisão do clí-
nico em cada caso particular.

O objetivo deste trabalho consistiu na caracteriza-
ção dos motivos subjacentes à requisição de TC da co-
luna lombar em seis unidades funcionais e a interven-
ção sobre a prática clínica, de forma a melhorar a qua-
lidade da prescrição deste exame.

MÉTODO
Foi realizado um estudo quasi-experimental, com

avaliação pré e pós-intervenção em seis unidades fun-
cionais da ULS envolvendo um total de 49 médicos es-
pecialistas de MGF. Numa primeira fase foram analisa-
das todas as requisições de TC da coluna lombar efe-
tuadas por estes profissionais durante seis meses (en-
tre 1 de outubro de 2014 e 31 de março de 2015).

A maioria das TC solicitadas nas unidades funcionais
foi realizada no hospital da ULS. A internalização des-
tes exames permitiu a identificação pelo serviço de in-
formática (através de códigos numéricos) daqueles efe-
tuados durante o período de estudo. A partir do software
SiiMA – Gestão de Serviços Clínicos, os autores acede-
ram à versão digitalizada do documento anexo à re-
quisição, que é preenchido manualmente pelo prescri-
tor, contendo a informação clínica necessária para a
realização do exame. Foi contabilizado o número ab-
soluto de TC da coluna lombar requisitado em cada
unidade funcional; foram recolhidos os dados referen-
tes a variáveis demográficas (sexo e idade dos utentes),
unidade funcional em que ocorreu a prescrição e in-
formação clínica registada. Foram definidos os seguin-
tes critérios de exclusão: 1) requisições cuja digitaliza-
ção estava incompleta (ausência da segunda página
contendo informação clínica); 2) ausência de preen-
chimento de qualquer informação clínica; 3) ilegibili-
dade da informação clínica; 4) requisições de TC da co-
luna lombar efetuadas por médicos internos de MGF
(para assegurar que os médicos pré e pós-intervenção
eram os mesmos, evitando enviesamento do número
de prescrições); e 5) digitalização do pedido de exame
referente a outro segmento da coluna vertebral.

Mediante a análise da informação clínica, as requi-
sições de TC da coluna lombar foram classificadas pe-
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los autores em «Aceitável» ou «Não aceitável» (Quadro
I), com base na evidência bibliográfica disponível e no
protocolo supracitado. A informação clínica constante
nos pedidos permitiria aplicar a categorização propos-
ta no Quadro I. Contudo, tendo sido constatada a au-
sência frequente de informação clínica relativa à dura-
ção e evolução da sintomatologia nos casos de lombal-
gia e radiculopatia foram criadas as categorias «lom-
balgia sem outra especificação» e «radiculopatia sem
outra especificação». Foi ainda adicionada a categoria
«Outros» para classificar, por exemplo, as situações em
que a TC foi solicitada para esclarecimento de altera-
ções radiográficas sem clínica discriminada.

A colheita de dados e a classificação das requisições
foi realizada por três dos investigadores, em separado.
Sempre que existiam dúvidas na classificação a efetuar
eram discutidas em conjunto, com base nos critérios de
inclusão e exclusão.

Perante os resultados obtidos na primeira fase do es-
tudo comprovou-se a necessidade de intervenção no
sentido de melhorar a qualidade da prescrição da TC.
Em setembro de 2015, os investigadores realizaram
uma sessão clínica em cada uma das unidades funcio-
nais participantes dirigida aos médicos, com cerca de
meia hora de duração, que consistiu na apresentação
dos resultados obtidos e numa breve revisão teórica
acerca do uso apropriado da TC da coluna lombar, com
divulgação do protocolo acima descrito e sensibiliza-
ção para a necessidade de uma prescrição mais racio-
nal deste exame. Globalmente foi acordado entre os MF
do ACeS um aumento de 20% das requisições «aceitá-
veis».

Numa segunda fase foram analisados os pedidos de
TC efetuados após esta intervenção, entre 1 de outubro
de 2015 e 31 de março de 2016, de modo semelhante ao
descrito anteriormente e pelos mesmos três investiga-
dores.

As variáveis foram codificadas, registadas e tratadas
em suporte informático (Microsoft Excel® e IBM SPSS
Statistics v. 23®). Através da aplicação do teste exato de
Fisher foi feita uma análise comparativa dos resultados
obtidos antes e após a intervenção. Considerou-se que
a eficácia da intervenção traduzir-se-ia quer numa di-
minuição do número absoluto de requisições de TC da
coluna lombar, quer num aumento da proporção da-
quelas requisitadas em conformidade com as reco-

mendações clínicas, ambos estatisticamente significa-
tivos.

Foi obtido o parecer favorável da Comissão de Ética
da ULS, bem como a autorização do Conselho de Ad-
ministração para a realização do estudo, a 28 de julho
de 2015. Durante todo o processo de recolha de dados
foi garantida a confidencialidade dos participantes para
elementos externos ao estudo. Os investigadores com-
prometeram-se à não utilização dos dados para outros
fins. Em cada unidade funcional os resultados foram
apresentados de forma global, sem particularização dos
mesmos para cada médico. O estudo não implicou
qualquer custo para a ULS.

RESULTADOS
Em ambos os períodos do estudo os utentes aos

quais foi solicitada TC da coluna lombar eram maiori-
tariamente do sexo feminino e tinham uma idade mé-
dia próxima dos 50 anos (Quadro II) sendo que, nos pe-
ríodos pré e pós-intervenção, 75 e 80% tinham idade in-
ferior a 65 anos, respetivamente.

No período pré-intervenção foram requisitadas 387
TC da coluna lombar pelos 49 MF das seis unidades
funcionais, das quais 38 foram excluídas da análise
maioritariamente por digitalização incompleta ou por
requisição efetuada por médicos internos. No período
pós-intervenção foram requisitados 234 exames com
exclusão de 30 da análise, principalmente pelos mes-
mos motivos referidos no período pré-intervenção
(Quadros III e IV). A proporção de requisições excluí-
das foi semelhante nos dois períodos (p=0,29). Global-
mente verificou-se uma redução de 39,5% (n=145) no
número de TC requisitadas após a intervenção (Quadro
III).

A classificação dos motivos de requisição de TC da
coluna lombar nas seis unidades funcionais encontra-
-se no Quadro V. A radiculopatia, particularmente aque-
la «sem outra especificação», foi o motivo subjacente à
maioria das requisições de TC da coluna lombar, re-
presentando aproximadamente 65% e 61% de todos os
pedidos, no período pré e pós-intervenção, respetiva-
mente. A lombalgia («sem outra especificação», cróni-
ca ou aguda inespecífica) configurou o segundo moti-
vo mais frequente em ambos os períodos de estudo.
Globalmente, a proporção de requisições aceitáveis du-
plicou após a intervenção, sendo a diferença estatisti-
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Exemplos de informação Não
Situação clínica clínica possível na requisição Aceitável aceitável Nota

1 Lombalgia aguda inespecífica Lombalgia X Se ausência de informação 
Raquialgias relativa ao tempo de duração 

2 Radiculopatia com duração Suspeita de hérnia discal da sintomatologia ou
inferior a seis semanas, sem Suspeita de artrose sinais de alarme, o pedido é
sinais de alarme e com considerado «não aceitável»
melhoria sintomática

3 Lombalgia crónica (duração 
superior a 12 semanas) na 
ausência de sinais de alarme e
sem alteração das 
características da 
sintomatologia

4 Deformidades ósseas X
estruturais como a escoliose

5 Suspeita de neoplasia História pessoal de cancro X
Sintomas constitucionais
Início em idade superior a 50 
anos
Curso insidioso e progressivo
Dor que não alivia com o 
repouso

6 Suspeita de fratura subaguda Osteoporose confirmada X
Presença de fatores de risco 
para osteoporose ou fratura 
óssea
História de trauma prévio

7 Suspeita de espondilolise ou X
espondilolistese

8 Suspeita de estenose do canal Idade avançada e claudicação X O diagnóstico assenta na
lombar neurogénica clínica, na radiografia da

coluna lombar e na RM, sendo 
9 Radiculopatia com duração que a realização de TC não 

superior a seis semanas, apresenta benefício 
refratária ao tratamento comprovado em termos de 
médico, incapacitante, sendo o orientação terapêutica
doente candidato a um 
procedimento ou cirurgia

10 Suspeita de espondilartropatia Idade mais jovem e lombalgia 
de ritmo inflamatório

QUADRO I. Indicações clínicas «aceitáveis» e «não aceitáveis» para a realização de TC da coluna lombar



camente significativa (7,7% vs15,2%, p=0,009).
O Quadro VI apresenta, para cada unidade fun-
cional, a proporção de requisições aceitáveis
antes e após a intervenção.

DISCUSSÃO
Em ambas as fases do estudo, as situações

clínicas que motivaram um maior número de
requisições de TC da coluna lombar foram a ra-

diculopatia e a lombalgia, sobretu-
do as categorias «sem outra especi-
ficação» – na ausência de informa-
ção sobre aspetos clínicos essen-
ciais, nomeadamente sinais de
alarme, assumiram-se como situa-
ções benignas nas quais o pedido
de TC não era aceitável. Do mesmo
modo, na ausência de informação
adicional considerou-se que a rea-
lização de TC nas situações de radi-
culopatia ou lombalgia de evolução
aguda ou crónica também não seria
adequada. Não havendo evidência
de um benefício claro, a prescrição
de TC nestas situações resultou na
exposição a radiação de uma popu-
lação relativamente jovem (idade
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Exemplos de informação Não
Situação clínica clínica possível na requisição Aceitável aceitável Nota

11 Suspeita de infeção Instrumentação recente X Estas situações implicam a 
Imunossupressão necessidade de uma
História prévia de infeção do intervenção emergente com
trato urinário ou tuberculose referenciação imediata ao
pulmonar serviço de urgência de
Uso de drogas por via ortopedia com o pedido de
endovenosa exames a ser efetuado nesse
Curso insidioso e progressivo contexto
Dor que não alivia com o 
repouso

12 Suspeita de síndroma da Défices neurológicos
cauda equina rapidamente progressivos

Incontinência urinária
Anestesia em sela

QUADRO I. Indicações clínicas «aceitáveis» e «não aceitáveis» para a realização de TC da coluna lombar (continuação)

Sexo, n (%) Idade média (DP), anos

Feminino Masculino

Pré-intervenção 214 (61,3) 135 (38,7) 52,1 (14,6)

Pós-intervenção 139 (68,5) 64 (31,5) 53,1 (13,8)

QUADRO II. Análise comparativa de ambos os grupos de inquiridos

Nota: DP = desvio-padrão.

UF 1 UF 2 UF 3 UF 4 UF 5 UF 6 Total

Total requisições

Pré-intervenção 65 76 73 32 68 73 387

Pós-intervenção 29 50 41 12 42 60 234

Requisições excluídas

Pré-intervenção 6 9 6 8 3 6 38 (9,8%)*

Pós-intervenção 3 10 4 3 5 5 30 (12,8%)*

Requisições incluídas

Pré-intervenção 59 67 67 24 65 67 349

Pós-intervenção 26 40 37 9 37 55 204

QUADRO III. Número total de requisições efetuadas e excluídas antes e após a
intervenção, por unidade funcional

Nota: *Nº de requisições excluídas/nº total de requisições efetuadas.



média de cerca de 50 anos) e na qual é também eleva-
da a probabilidade de achados imagiológicos que não
se correlacionam com a sintomatologia nem alteram a
sua história natural.
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Na ausência de uma educação adequada acerca da
prevalência, tratamento e prognóstico, o indivíduo po-
derá fixar-se apenas nestes achados imagiológicos ao
invés de adotar um papel ativo no seu plano terapêuti-

Ausência de Ilegibilidade da Requisição por Requisição relativa
Motivos de Digitalização informação informação médico interno a outro segmento Total
exclusão incompleta n clínica n clínica n n da coluna n n

Pré-intervenção 12 2 1 19 4 38

Pós-intervenção 12 2 4 10 2 30

QUADRO IV. Motivos de exclusão nos períodos pré e pós-intervenção

Pré-intervenção Pós-intervenção

Total Total
Categoria Situação clínica n n n
do pedido n (%) (%)

Não Radiculopatia Sem outra especificação 193 226 121 125
aceitável Crónica (duração >6 semanas e refratária ao 26 (64,8) 2 (61,3)

tratamento médico)
Aguda (duração <6 semanas e com melhoria 7 2
sintomática)

Lombalgia Sem outra especificação 58 77 23 38
Crónica (duração >12 semanas) 10 (22,1) 4 (18,6)
Aguda inespecífica 9 11

Outras situações clínicas Deformidades ósseas estruturais 1 19 -- 10
Suspeita de estenose do canal lombar 5 (5,4) 3 (4,9)
Suspeita de espondilartropatia 1 --
Suspeita de infeção 1 1
Outros (i.e., sugestão em relatório de 11 6
radiografia da coluna lombar)

Aceitável Suspeita de neoplasia 2 27 6 31
Suspeita de fratura subaguda 11 (7,7) 11 (15,2)
Suspeita de espondilose ou espondilolistese 14 14

QUADROV. Classificação dos motivos de requisição de TC da coluna lombar nas seis unidades funcionais

UF 1 UF 2 UF 3 UF 4 UF 5 UF 6 Total

Pré-intervenção, n (%) 3 (5,1) 8 (11,9) 5 (7,5) 1 (4,2) 8 (12,3) 2 (2,9) 27/349 (7,7%)†

Pós-intervenção, n (%) 2 (7,7) 7 (17,5) 5 (13,5) 0 (NA) 15 (40,5) 2 (3,6) 31/204 (15,2%)†

QUADROVI. Proporção de requisições da categoria «aceitável» em cada unidade funcional

Nota: † Número de requisições da categoria «aceitável»/ número de requisições incluídas.



co, aumentando o risco de progressão para cronicida-
de.6 Contudo, é de salientar que a ausência ou clareza
insuficiente da informação clínica poderá ter levado à
sobrestimação do número de requisições classificadas
como «não aceitáveis». Adicionalmente, ao ter sido rea-
lizada por três dos investigadores, poderá existir algu-
ma subjetividade subjacente à própria classificação em
«aceitável» ou «não aceitável». Para minimizar este viés,
as situações dúbias foram discutidas em conjunto ten-
do sido possível efetuar uma classificação final em una-
nimidade.

Após a intervenção houve uma redução do número
de exames solicitados em 39,5% e o número de requi-
sições consideradas «aceitáveis» aumentou significati-
vamente (duplicou), cumprindo-se assim o objetivo
previamente estabelecido. Pela associação temporal,
os resultados deveram-se provavelmente à intervenção
efetuada, embora não seja possível estabelecer uma as-
sociação causal definitiva dada a inexistência de um
grupo de controlo não exposto à intervenção. Apesar
dos resultados favoráveis, a proporção de requisições
classificadas como «não aceitáveis» manteve-se eleva-
da tanto antes (92,3%) como após a intervenção
(84,8%). Decorre daqui a necessidade de perceber os
motivos subjacentes à persistência da requisição de TC
nestas situações. Hipotetizam-se fatores relacionados
quer com o utente, quer com o clínico. O primeiro, pelo
impacto na qualidade de vida e/ou receio de um pro-
blema grave, poderá depositar as suas expectativas na
imagiologia, sobretudo na mais avançada. Embora
pouco frequentes existem causas potencialmente gra-
ves de lombalgia, mas que poderão ser descortinadas
através de uma história clínica minuciosa. Caso o mé-
dico não se encontre na posse de todas as competên-
cias clínicas necessárias para explorar este sintoma, po-
derá encontrar na imagiologia um subterfúgio. Conse-
quentemente poderá ser necessário o incremento da
formação dos MGF nesta área. Frequentemente, a rea-
lização de TC da coluna lombar é sugerida pelo médi-
co radiologista (i.e., nos relatórios de radiografia da co-
luna lombar), consoante o contexto clínico, o que su-
gere uma necessidade de comunicação e articulação
com outras especialidades.

A metodologia deste trabalho foi desenvolvida num
contexto específico, em articulação com o serviço de or-
topedia do hospital de referência, que se traduziu na

elaboração de um protocolo de referenciação que po-
derá não ser aplicável noutras realidades. Contudo, este
estudo fomentou a discussão entre dois níveis de cui-
dados acerca de um problema frequente, permitindo a
identificação de situações nas quais é possível uma
prescrição mais racional de TC da coluna lombar pelos
MF.
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ABSTRACT

TACQUAL STUDY: ASSESSMENT AND IMPROVEMENT OF THE REQUESTS OF LUMBAR SPINE CT SCANS
Aim: To characterize the main reasons for requesting lumbar spine computed tomography (CT) scans at primary care units wi-
thin a Local Health Unit (ULS), and to intervene in order to improve the quality of such requests.
Type of study: Quasi-experimental, pre- post assessment.
Local: Six Functional Units (UF) of ULS.
Population: Forty-nine family physicians.
Methods:All the lumbar spine CT scans performed between October 1, 2014 and March 31, 2015 were reviewed regarding the
number of requests and clinical information, which allowed their classification as “acceptable” or “not acceptable”, accordingly
to the current scientific evidence, and to the protocol between ACeS and orthopedics department of ULS. In September 2015,
a clinical education session was carried out at each of the participating units, where the results were presented and the proto-
col disseminated. A 20% increase in the number of ‘acceptable’ request was agreed. A second assessment was performed eva-
luating the CT scans requested by the same family physicians between October 1, 2015 and March 31, 2016. Efficacy of the in-
tervention was defined as a decrease in the absolute number of CT scan requests, and the increase of the proportion of ‘ac-
ceptable’ requests.
Results:After the intervention, a 39.5% reduction in the overall number of CT scans requested was observed (387 vs 234), and
a statistically significant increase in the number of requests classified as ‘acceptable’ (7.7% vs 15.2%, p=0.0091). However, des-
pite this increase, the proportion of requests classified as ‘not acceptable’ remained high (84.8%).
Conclusion: The scarcity/unintelligibility of clinical information may have led to the underestimation of the number of ‘ac-
ceptable’ requests. In spite of the favorable outcomes, a new intervention will be necessary for a more significant and sustai-
ned reduction of the proportion of ‘not unacceptable’ requests.

Keywords: Low back pain; Primary care; Improve of quality; Computed tomography scan.
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INTRODUÇÃO
A diabetes mellitus (DM) tipo 2 e a hipertensão ar-

terial (HTA) são fatores de risco prevalentes e com ele-
vado impacto mundial. A prevalência global da DM
ronda os 8,5%, correspondendo a maioria a doentes
com DM tipo 2, e tem vindo a aumentar nas últimas dé-
cadas.1 A DM tipo 2 é um dos fatores de risco major
para eventos cardiovasculares, como o enfarte agudo do
miocárdio (EAM) e o acidente vascular cerebral (AVC),
e está associada a várias complicações microvasculares,
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Controlo intensivo da pressão
arterial na diabetes mellitus
tipo 2: qual a evidência?

RESUMO
Objetivo:Verificar se o efeito do tratamento anti-hipertensor intensivo (pressão arterial sistólica <130mmHg) apresenta be-
nefícios na morbimortalidade cardiovascular em doentes com diabetes mellitus tipo 2 e com hipertensão arterial, em compa-
ração com o tratamento anti-hipertensor standard (pressão arterial sistólica <140mmHg).
Fontes de dados: National Guideline Clearinghouse, NHS Evidence, CMA InfoBase, Cochrane, DARE, MEDLINE/PubMed.
Métodos de revisão: Pesquisa de meta-análises (MA), revisões sistemáticas, ensaios clínicos controlados randomizados (ECR)
e guidelines, nas línguas inglesa e portuguesa, publicados entre 2006 e 2016, com os termos MeSH: antihypertensive agents,
diabetes mellitus e blood pressure. Foi aplicada a escala Strength of Recommendation Taxonomy (SORT), da American Family Phy-
sician, para avaliação dos níveis de evidência (NE) e da força de recomendação (FR).
Resultados: Obtiveram-se 662 artigos e, destes, 12 cumpriram os critérios de inclusão: três MA, um ECR e oito guidelines. As
MA revelaram que o controlo intensivo da pressão arterial (PA) em doentes diabéticos diminui o risco de acidente vascular ce-
rebral, de microalbuminúria e de nefropatia (NE 2). Contudo, o controlo intensivo da PA nestes doentes associa-se a maior ris-
co de efeitos adversos e parece aumentar a mortalidade cardiovascular (NE 2). O ECR demonstrou apenas redução do risco de
microalbuminúria (NE 2). Por fim, a maioria das guidelines não recomenda um controlo intensivo da PA em doentes diabéticos
e considera que o controlo da PA deve ser mais exigente apenas em diabéticos jovens, com lesão de órgão-alvo ou com mais
do que um fator de risco para doença cardiovascular aterosclerótica.
Conclusões: Perante a evidência disponível, o controlo intensivo da PA em doentes com diabetes mellitus tipo 2 não deve ser
recomendado, exceto em diabéticos jovens e em determinados grupos de risco (FR B). Porém, este estudo reforça a importân-
cia do controlo da PA nestes doentes, alertando para o papel fundamental do médico de família na avaliação individualizada
dos riscos e benefícios do tratamento intensivo da PA.

Palavras-chave: Hipertensão; Diabetes mellitus tipo 2; Agentes anti-hipertensores.

nomeadamente, a nefropatia, a retinopatia e a neuro-
patia.1-2 As complicações cardiovasculares constituem
a principal causa de morte, sendo responsáveis por 70%
das mortes nestes doentes.2-3 Além disso, a HTA é uma
comorbilidade presente em 75% dos doentes diabéti-
cos e a sua associação com a DM tipo 2 aumenta em
57% o risco de eventos cardiovasculares.4-6 A coexistên-
cia destas duas patologias também aumenta o risco de
insuficiência cardíaca (IC), nefropatia e outros eventos
microvasculares.6 Assim, o controlo da pressão arterial
(PA) nos doentes diabéticos é um pilar fundamental na
prática clínica.

Neste contexto, vários estudos clínicos controlados
e randomizados revelaram, inequivocamente, que a 

revisões
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redução da PA é a intervenção mais efetiva para a re-
dução da morbimortalidade cardiovascular nos doen-
tes com DM tipo 2.5,7-8 Até recentemente, as guidelines
internacionais recomendavam universalmente que a
HTA em doentes diabéticos devia ter como alvo tera-
pêutico valores inferiores a 130/80mmHg.9-11 Contudo,
novas evidências sugerem que uma pressão arterial sis-
tólica (PAS) mais baixa pode estar associada a um au-
mento do risco cardiovascular, além de um aumento do
risco de efeitos adversos.12-13 Neste sentido, atualmen-
te a maioria das guidelines recomenda valores de PA in-
feriores a 140/90mmHg como valor alvo de PA em
doentes diabéticos.14-16

Deste modo, até ao momento o valor de pressão ar-
terial ideal nos doentes com DM tipo 2 ainda é incerto
e objeto de grande discussão.

O objetivo desta revisão é verificar se o efeito do tra-
tamento anti-hipertensor intensivo (PAS <130mmHg)
apresenta benefícios na morbimortalidade cardiovas-
cular, em doentes com DM tipo 2 e com HTA, em com-
paração com o tratamento anti-hipertensor standard
(PAS <140mmHg).

MÉTODOS
Foi realizada uma pesquisa de meta-análises (MA),

revisões sistemáticas, ensaios clínicos controlados ran-
domizados (ECR) e guidelines, com os termos MeSH
antihypertensive agents, diabetes mellitus e blood pres-
sure, nas bases de dados National Guideline Clearing-
house, NHS Evidence, CMA infobase, The Cochrane Li-
brary,DARE, MEDLINE/PubMed. Incluíram-se os arti-
gos publicados entre janeiro de 2006 e maio de 2016, nas
línguas inglesa e portuguesa, que respeitassem os se-
guintes critérios de elegibilidade:
• População: indivíduos adultos com DM tipo 2 e com

HTA;
• Intervenção: tratamento anti-hipertensor intensivo

(PAS <130mmHg);
• Comparação: tratamento anti-hipertensor standard

(PAS <140mmHg);
• Outcome (orientado para o doente): morbilidade

(complicações macrovasculares e microvasculares)
e mortalidade cardiovascular.
Considerou-se como alvo terapêutico apenas a PAS,

uma vez que, por um lado, esta é um preditor constan-
te de eventos cardiovasculares e, por outro lado, a PA

diastólica parece assumir maior importância como pre-
ditor de eventos cardiovasculares apenas em indiví-
duos com idade inferior a 60 anos.17 Definiu-se como
tratamento anti-hipertensor intensivo o atingimento
de uma PAS inferior a 130mmHg porque se trata do alvo
terapêutico de PAS para indivíduos diabéticos reco-
mendado nas guidelines mais antigas.9-11

Foram excluídos estudos que compararam os efeitos
de diferentes fármacos anti-hipertensores, que avalia-
ram os outcomes sem estratificar para os valores alvo de
PA e estudos já incluídos nas meta-análises e artigos de
opinião.

Para avaliar os níveis de evidência (NE) e atribuir
graus de forças de recomendação (FR) foi aplicada a es-
cala Strenght of Recommendation Taxonomy (SORT),
da American Family Physician.

RESULTADOS
Na pesquisa bibliográfica inicial obtiveram-se 662

artigos, dos quais 12 cumpriram os critérios de inclu-
são: três MA, um ECR e oito guidelines. O processo de
seleção dos artigos está descrito no fluxograma da Fi-
gura 1 e os resultados encontram-se sumariados nos
Quadros I, II e III.

A meta-análise de Brunström e colaboradores,12 pu-
blicada em 2016, teve como objetivo avaliar o efeito do
tratamento anti-hipertensor na mortalidade e morbi-
lidade cardiovascular em indivíduos com DM tipo 2.
Os autores estratificaram os resultados para diferentes
níveis de PAS basal e PAS atingida após tratamento: PAS
basal >150mmHg vs150-140mmHg vs<140mmHg; PAS
atingida após tratamento >140mmHg vs140-130mmHg
vs <130mmHg. Verificaram que o tratamento anti-hi-
pertensor reduz o risco de mortalidade total nos indi-
víduos com DM tipo 2 com PAS basal >140mmHg e PAS
atingida entre 140 e 130mmHg. Contudo, nos diabéti-
cos tipo 2 com PAS basal <140mmHg o tratamento es-
teve associado a aumento do risco de morte cardiovas-
cular, o que também se verificou, sem significado esta-
tístico, para o grupo com PAS atingida <130mmHg.
Constataram ainda uma diminuição do risco de EAM e
de IC nos diabéticos com PAS basal >140mmHg e com
PAS atingida >130mmHg, bem como uma diminuição
do risco de AVC nos diabéticos com PAS basal
>140mmHg e PAS atingida <140mmHg. Por fim, o úni-
co subgrupo que demonstrou diminuição no risco de
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doença renal terminal foi o subgrupo com PAS basal
>150mmHg. Assim, sugerem que o alvo do tratamento
da tensão arterial nestes doentes deve ser menos agres-
sivo, uma vez que o efeito do tratamento é menos be-
néfico para PAS mais baixas. Todavia, esta meta-análi-
se apresenta algumas limitações: a maioria dos ECR
não foi desenhada para comparar alvos de PAS, mas
para comparar eficácia de fármaco comparativamente
ao placebo; inclui todos os ECR com follow-up médio
de 12 meses, não especificando o follow-up de cada

ECR individual-
mente; utilização
de variável agrega-
da, ou seja, média
dos valores de PAS
basal e atingida
nos diferentes ECR,
o que possibilita a
ocorrência do viés
ecológico; variabi-
lidade nos outco-
mes reportados
pelos vários ECR;
outcomesamputa-
ção e cegueira não
foram analisados
porque eram in-
cluídos em poucos
ECR; e utilização
de diferentes clas-
ses de medica-
mentos no trata-
mento da HTA, no-
meadamente uso
de esquemas tera-
pêuticos não reco-
mendados atual-
mente (dupla ini-
bição do eixo reni-
na-angiotensina).

A meta-análise
de Emdin e cola-
boradores,18 publi-
cada em 2015, teve
como objetivo de-
terminar se a dimi-

nuição da PA em indivíduos com DM tipo 2 está asso-
ciada a diminuição do risco de eventos macro e micro-
vasculares. Para isso, os autores estratificaram os par-
ticipantes em dois grupos de acordo com a PAS basal
antes do tratamento e a PAS atingida após o tratamen-
to. Em cada um dos grupos os participantes foram sub-
divididos em dois subgrupos – PAS basal ≥140mmHg vs
<140mmHg e PAS após o tratamento ≥130mmHg vs
<130mmHg. Numa análise global verificaram que a di-
minuição de 10mmHg da PAS em indivíduos diabéti-

Figura 1. Fluxograma da seleção dos artigos.
Legenda: MA = Meta-análise; ECR = Ensaios clínicos controlados randomizados.

Artigos repetidos
Tema diferente

Tema diferente
Incumprimento de

critérios de elegibilidade
Artigos de opinião

Incumprimento de
critérios de elegibilidade

Artigos de opinião

584 Excluídos

45 Excluídos

16 Excluídos

5 Incluídos nas MA

Pesquisa inicial

662 Artigos

Leitura do título

78 Artigos incluídos

Leitura do resumo

33 Artigos incluídos

Leitura do artigo completo

17 Artigos incluídos

12 Artigos incluídos
(3 MA, 1 ECR, 8 guidelines)
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Referência
(ano) Metodologia Resultados Limitações NE*

Brunström, 49 ECR - A mortalidade total diminuiu - Maioria dos ECR não foi 2
et al N=73.738 significativamente nos grupos desenhado para comparar alvos
(2016)12 com PAS basal >140mmHg e PAS de PAS.

Follow-up médio: 3,7 anos atingida entre 130-140mmHg. - Inclui todos os ECR com
Comparação entre grupos de follow-up médio de 12 meses,
doentes com diabetes mellitus - No grupo com PAS basal não especificando o follow-up de
tipo 2: >150mmHg, a mortalidade CV cada ECR individualmente nem o

diminuiu em 11%. O efeito do desvio-padrão da média dos
- PAS basal: >150mmHg vs tratamento não foi significativo tempos de follow-up.
150-140mmHg vs <140mmHg no grupo com PAS basal entre - Viés ecológico.

140-150mmHg. No grupo com - Variabilidade nos outcomes
- PAS atingida após tratamento PAS basal <140mmHg o reportados pelos vários ECR.
anti-hipertensor: >140mmHg vs tratamento aumenta o risco de - Outcomes amputação e
140-130mmHg vs <130mmHg morte CV em 15%. cegueira não foram analisados.

- Utilização de diferentes classes
Complicações macrovasculares - O grupo com PAS atingida de medicamentos no tratamento
Outcomes: mortalidade total, <130mmHg tendencialmente da HTA.
mortalidade CV, EAM, AVC, IC. apresenta aumento da

mortalidade CV, ao contrário do
Complicações microvasculares grupo com PAS atingida
Outcomes: doença renal terminal. >130mmHg.

- Os grupos com PAS basal 
>140mmHg e PAS atingida 
>130mmHg apresentaram uma 
diminuição significativa do risco 
de EAM. 

- O risco de AVC diminuiu nos 
grupos com PAS basal 
>140mmHg e a PAS atingida 
<140mmHg.

- O risco de IC diminuiu nos 
grupos com PAS basal 
>140mmHg e a PAS atingida 
>130mmHg.

- Quanto à doença renal terminal, 
o único grupo que mostrou um 
efeito positivo do tratamento foi 
o grupo com PAS basal 
>150mmHg.

QUADRO I. Meta-análises

* Nível de evidência atribuído pelas autoras.



cos contribui para uma diminuição significativa do ris-
co de mortalidade global, de eventos cardiovasculares
e de AVC. Contribui também, embora de forma não

significativa, para diminuição do risco de retinopatia
e de albuminúria. Numa análise estratificada verifica-
ram que a diminuição de 10mmHg da PAS em indiví-
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Referência
(ano) Metodologia Resultados Limitações NE*

Emdin, et al 45 ECR - A diminuição de 10mmHg da - Maioria dos ECR não foi 2
(2015)18 N=104.586 PAS nos indivíduos com PAS basal desenhada para comparar alvos

≥140mmHg ou com PAS atingida de PAS.
Comparação entre grupos de ≥130mmHg esteve associada a - Escassez de ECR com nível de
doentes com diabetes mellitus diminuição significativa da PAS atingida entre 120 e
tipo 2: mortalidade total, de eventos CV, 130mmHg.

de doença coronária e de IC. - Utilização de diferentes classes
- PAS basal: ≥140mmHg vs de medicamentos no tratamento
<140mmHg - A diminuição da PAS diminuiu o da HTA.

risco de AVC, independentemente - Reduzido tempo de follow-up.
- PAS atingida após tratamento do valor basal de PAS ou do valor
anti-hipertensor: ≥130mmHg vs da PAS atingido.
<130mmHg

- A diminuição de PA diminuiu o
Complicações macrovasculares risco de albuminúria,
Outcomes: mortalidade total, independentemente do valor
eventos CV, doença coronária, IC, basal da PAS ou do valor da PAS
AVC. atingida.

Complicações microvasculares
Outcomes: albuminúria.

Bangalore, 13 ECR - O grupo com controlo intensivo - Variabilidade nos outcomes 2
et al N=37.763 da PA apresentou uma diminuição reportados pelos vários ECR.
(2011)13 Follow up: 4,8 ± 1,3 anos significativa de 10% na - Utilização do IECA como

mortalidade total, com maior anti-hipertensor em alguns
Comparação entre 2 grupos de contribuição do subgrupo com estudos.
doentes com diabetes mellitus PAS entre 130-135mmHg. - Influência da sobrevivência dos
tipo 2: indivíduos na PAS alcançada.

- O controlo intensivo da PA - Diferentes definições atribuídas
Grupo submetido a tratamento diminui em 17% o risco de AVC. ao conceito «efeitos adversos
anti-hipertensor intensivo (PAS Nos estudos em que a PAS alvo severos».
atingida ≤135mmHg; subgrupo foi ≤130mmHg ocorreu uma
≤130mmHg): redução significativa do risco de
19.042 participantes (50,5%) AVC em 47%.
vs
Grupo submetido a tratamento - O grupo com controlo intensivo
anti-hipertensor standard (PAS da PA apresentou uma diminuição
atingida ≤140mmHg): de 17% no risco de desenvolver
18.694 participantes (49,5%) microalbuminúria.

QUADRO I. Meta-análises (continuação)



duos diabéticos com PAS basal ≥140mmHg ou com
PAS atingida ≥130mmHg esteve associada a diminui-
ção significativa da mortalidade global, de doença car-
diovascular e de IC. Estes resultados não se revelaram
significativos no grupo de indivíduos com PAS basal
<140mmHg ou PAS atingida <130mmHg. Por fim, a di-
minuição da PAS diminui o risco de AVC e o risco de
albuminúria, independentemente do valor basal da
PAS ou do valor da PAS atingida. Esta meta-análise
apresenta, contudo, algumas limitações: a maioria dos
ECR não foi desenhada para comparar alvos de PAS,
mas para comparar eficácia de fármaco comparativa-
mente ao placebo; a escassez de ensaios clínicos com
nível de PAS atingida entre 120 e 130mmHg; a utiliza-
ção de diferentes classes de medicamentos no trata-
mento da HTA, o que poderá influenciar a eficácia do
tratamento e os eventos adversos; e o reduzido tempo
de follow-up dos ECR, o que poderá ter impossibilita-
do a associação entre a diminuição da PA e os outco-
mes vasculares, particularmente a insuficiência car-
díaca e a insuficiência renal.

A meta-análise de Bangalore e colaboradores,13 pu-
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blicada em 2011, teve como objetivo avaliar o valor alvo
da pressão arterial em indivíduos com DM tipo 2. Para
isso, os autores analisaram e estratificaram as compli-
cações macro e microvasculares a longo prazo e os efei-
tos adversos severos em dois grupos: o grupo submeti-
do a tratamento anti-hipertensor intensivo com o va-
lor alvo de PAS ≤135mmHg e o grupo submetido a tra-
tamento anti-hipertensor standard com o valor alvo de
PAS ≤140mmHg. O grupo com controlo intensivo da
PAS foi subdividido em dois: o grupo com tratamento
mais intensivo (PAS ≤130mmHg) e o grupo com trata-
mento menos intensivo (PAS entre 130 e 135mmHg). No
que concerne às complicações macrovasculares, o con-
trolo intensivo da PAS (≤135mmHg) reduz de forma sig-
nificativa a mortalidade CV e risco de AVC. A diminui-
ção da mortalidade CV foi mais evidente no subgrupo
com PAS alvo entre 130 e 135mmHg, enquanto a dimi-
nuição do risco de AVC apresentou maior contribuição
do subgrupo com PAS alvo ≤130mmHg. No que diz res-
peito às complicações microvasculares, concluíram que
o grupo com controlo intensivo da PA apresenta menor
risco de microalbuminúria e de nefropatia evidente,

Referência
(ano) Metodologia Resultados Limitações NE*

Complicações macrovasculares - O grupo com controlo intensivo
Outcomes: mortalidade total, de PA apresentou menor risco de
mortalidade CV, EAM, AVC, IC, nefropatia. Este benefício foi
angina, revascularização. superior nos estudos com alvos

de PAS ≤130mmHg, verificando-se
Complicações microvasculares uma redução de 36%.
Outcomes: microalbuminúria, 
nefropatia, doença renal - Os dois grupos não apresentaram
terminal/diálise, neuropatia, diferenças na mortalidade
retinopatia. cardiovascular, no risco de EAM, 

de IC, de angina, de doença renal
Efeitos adversos severos terminal/diálise, de retinopatia, de
Outcomes: eventos life- neuropatia e na necessidade de
threatening, eventos que causam revascularização.
incapacidade permanente, 
eventos com necessidade de - Nos estudos com PAS alvo
hospitalização. ≤130mmHg verificou-se um 

aumento de 40% no risco de 
efeitos adversos severos.

QUADRO I. Meta-análises (continuação)



com maior benefício no subgrupo com PAS alvo
≤130mmHg. Por fim, constataram que o grupo com
controlo intensivo da PA apresenta maior risco de efei-
tos adversos severos, havendo um aumento de 40% do
risco no subgrupo cujo alvo de PAS foi ≤130mmHg. Esta
meta-análise apresenta algumas limitações: variabili-
dade nos outcomes reportados pelos vários ECR; utili-
zação do inibidor da enzima de conversão da angio-
tensina (IECA) como anti-hipertensor em alguns estu-
dos, pelo que não se pode afirmar com convicção de
que os benefícios obtidos se devam inteiramente ao va-
lor alvo da PAS atingido; influência de alguns fatores,
como a sobrevivência dos indivíduos ao longo dos es-
tudos, no valor de PAS alcançada; e diferenças na defi-
nição de efeitos adversos severos entre os diferentes es-
tudos.

O ensaio clínico controlado e randomizado de Is-
mail-Beigi e colaboradores,19 publicado em 2012, teve
como objetivo avaliar o efeito do tratamento intensivo
da PA nas complicações microvasculares em indivíduos

diabéticos. Os autores revelaram que o controlo inten-
sivo da PA não apresenta benefícios significativos nas
complicações microvasculares, exceto no desenvolvi-
mento de microalbuminúria. Verificaram que o con-
trolo intensivo de PA diminui, de forma significativa, o
desenvolvimento de microalbuminúria em 16%. O efei-
to sobre a macroalbuminúria, pelo contrário, não se re-
velou significativo e foi apenas aparente nos indivíduos
com microalbuminúria de base. Contudo, os autores
admitem que a ausência de benefício do controlo in-
tensivo da PA na redução das complicações microvas-
culares pode ter sido devida ao pequeno número de
eventos observados, à inadequada duração e intensi-
dade do tratamento, ao início tardio do tratamento e ao
facto de a população em estudo ter diabetes de longa
duração e, portanto, com complicações microvascula-
res prévias, condicionando a resposta ao controlo in-
tensivo da PA. De salientar ainda, como limitação des-
te estudo, a ausência de dupla ocultação, uma vez que
quer os participantes quer os investigadores tinham
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Referência
(ano) Metodologia Resultados Limitações NE*

Ismail- N=4.726 - O controlo intensivo da PA - Sem ocultação dos participantes 2
-Beigi, et al Follow-up: 4,7 anos diminuiu de forma significativa o e dos investigadores
(2012)19 desenvolvimento de relativamente ao tratamento

Comparação entre dois grupos de microalbuminúria em 16%. O efetuado.
doentes com diabetes mellitus efeito sobre a macroalbuminúria - Pequeno número de eventos
tipo 2: não foi significativo. observados.

- Reduzida duração e intensidade
Grupo submetido a tratamento - O controlo intensivo da PA não do tratamento.
anti-hipertensor intensivo apresentou benefício significativo - Início tardio do tratamento.
(PAS <120mmHg) nos restantes outcomes. - Presença de diabetes de longa
vs duração e de complicações
Grupo submetido a tratamento microvasculares na população
anti-hipertensor standard em estudo. 
(PAS <140mmHg)

Complicações microvasculares
Outcomes: Albuminúria, falência 
renal com necessidade de diálise 
ou transplante, retinopatia, 
neuropatia.

QUADRO II. Meta-análises

* Nível de evidência atribuído pelas autoras.



conhecimento sobre o tratamento que estava a ser rea-
lizado.

As guidelines14-16,20-24 apresentaram resultados con-
sistentes. A maioria recomenda um alvo terapêutico de
PAS <140mmHg em doentes com DM tipo 2 e conside-
ra que o controlo da PAS deve ser mais intensivo (PAS
<130mmHg) em diabéticos jovens e em diabéticos com
albuminúria, retinopatia ou com mais do que um fator
de risco para doença CV aterosclerótica.

CONCLUSÕES
Esta revisão baseada na evidência (RBE) revelou que

o controlo intensivo da PA em doentes com DM tipo 2
não deve ser recomendado, exceto em diabéticos jovens
e em determinados grupos de risco (FR B). Por um lado,
o controlo intensivo da PAS em doentes diabéticos per-
mite diminuir o risco de acidente vascular cerebral, de
microalbuminúria e de nefropatia. Por outro lado, este
controlo intensivo está associado a maior risco de efei-
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Referência (ano) Recomendações FR*

American Diabetes Association - Os doentes com DM tipo 2 devem ter como alvo terapêutico valor de PAS A
(2016)20 <140mmHg.

- Nos doentes diabéticos jovens e nos doentes com albuminúria ou com ≥ um fator de 
risco para doença cardiovascular aterosclerótica o alvo terapêutico é um valor de PAS 
<130mmHg.

NICE guideline - Doentes com DM tipo 2 devem ser tratados com o objetivo terapêutico de PAS B
Type 2 diabetes in adults: <140mmHg.
management (2015)16

- Nos doentes com dano renal, cerebrovascular ou retinopatia, o alvo terapêutico deve 
ser PAS <130mmHg.

Evidence-based guideline for - Em doentes com HTA e DM tipo 2, o tratamento farmacológico deve ter como B
the management of high blood objetivo uma PAS <140mmHg.
pressure in adults (2014)15

Health care guideline: diagnosis - Num doente com DM tipo 2, o alvo terapêutico deve ser uma PAS <140mmHg. A
and management of type 2 
diabetes mellitus in adults 
(2014)14

ESH/ESC Guidelines for the - Em doentes com DM tipo 2 é recomendado um objetivo terapêutico de PAS B
management of arterial <140mmHg.
hypertension (2013)21

The 2010 Canadian - Os doentes com DM tipo 2 devem ser tratados com o objetivo terapêutico de PAS B
hypertension education <130mmHg.
program recommendations 
for the management of 
hypertension (2010)22

Clinical Practice guideline on - Os doentes com HTA e DM tipo 2, sem nefropatia ou retinopatia, devem ser tratados B
type 2 diabetes (2008)23 com objetivo terapêutico de PAS <140mmHg.

Clinical Practice guidelines on - Nos doentes com HTA essencial e DM tipo 2 sem nefropatia, o alvo terapêutico B
arterial hypertension (2007)24 recomendado é uma PAS <140mmHg.

QUADRO III. Normas de orientação clínica

* Força de Recomendação atribuída pelas autoras. A FR A foi atribuída às Normas de Orientação Clínica baseadas em estudos consistentes e de boa

qualidade metodológica; a FR B foi atribuída às Normas de Orientação Clínica baseadas em estudos consistentes, mas de limitada qualidade

metodológica.



tos adversos e parece aumentar a mortalidade cardio-
vascular. Além disso, a maioria das guidelines14-16,20-21,23-24

não recomenda um controlo intensivo da PA em doen-
tes diabéticos e considera que o controlo da PA deve ser
mais exigente apenas em diabéticos mais jovens, com
lesão de órgão-alvo ou com mais do que um fator de ris-
co para doença cardiovascular aterosclerótica.

Os estudos incluídos nesta RBE apresentam dife-
renças metodológicas, o que contribui para a hetero-
geneidade dos resultados. A variabilidade na definição
de controlo intensivo da PA e a utilização de diferentes
valores terapêuticos dificultou a análise comparativa
dos outcomes e impossibilitou atribuir uma recomen-
dação linear do valor alvo de PA. Além disso, os resul-
tados podem ter sido influenciados pela ausência de
uniformização na classe de anti-hipertensores utiliza-
dos, pela utilização de esquemas terapêuticos não re-
comendados atualmente e pela curta duração de fol-
low-up de vários ECR. Por fim, a maioria dos estudos
não estabeleceu um valor alvo de PAD e não conside-
rou as características individuais dos pacientes.

Nos últimos anos, vários autores12-13,25-28 têm de-
monstrado preocupação em analisar a segurança do
controlo intensivo da PA em diabéticos. Tem sido su-
gerido que valores mais baixos de PAS podem estar as-
sociados a um aumento dos efeitos adversos, incluin-
do hipotensão ortostática, agravada pela neuropatia
autonómica associada, síncope e maior risco de even-
tos que causam incapacidade permanente ou necessi-
dade de hospitalização. Além disso, o controlo intensi-
vo da PA pode aumentar o risco de morbimortalidade
cardiovascular,uma vez que a diminuição da PA leva a
diminuição da perfusão miocárdica, a qual é muito de-
pendente da PAS, e a diminuição da circulação coro-
nária colateral.12-13,28 Por fim, o risco de efeitos adversos
parece ser aproximadamente igual ao grau de benefí-
cio na redução de eventos cerebrovasculares.26 Neste
sentido, a redução da PA em indivíduos diabéticos deve
ser individualizada, tendo em conta os riscos e benefí-
cios inerentes ao tratamento.

No sentido de colmatar as falhas da evidência atual
são necessários estudos com uniformização do valor
alvo da PA e estudos que explorem o efeito dos dife-
rentes anti-hipertensores nos vários outcomes.As meta-
-análises incluídas12-13,18 demonstraram que o valor ba-
sal da PA antes de iniciar o tratamento influencia e mo-

difica o efeito do controlo intensivo da PA, pelo que es-
tudos futuros deverão realizar uma análise estratifica-
da, tendo em conta o valor basal da PA.

Perante a evidência disponível não é possível deter-
minar o valor alvo ideal de PA em doentes diabéticos.
Porém, este estudo reforça a importância do controlo
adequado da PA nestes doentes na prática clínica, uma
vez que a presença simultânea de DM e de HTA dupli-
ca o risco de doença cardiovascular e aumenta o risco
de complicações macro e microvasculares.28 Desta for-
ma, é necessária uma abordagem multifatorial dos fa-
tores de risco cardiovasculares, bem como uma avalia-
ção cuidadosa e individualizada dos riscos e benefícios
que possam decorrer de uma estratégia de tratamento
mais intensivo da PA.
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ABSTRACT

INTENSIVE BLOOD PRESSURE CONTROL IN TYPE 2 DIABETES MELLITUS: WHAT IS THE EVIDENCE?
Aim: To verify if intensive antihypertensive treatment (systolic blood pressure <130mmHg) has beneficial effects on cardio-
vascular morbidity and mortality in patients with type 2 diabetes mellitus and hypertension, compared with standard antihy-
pertensive treatment (systolic blood pressure <140mmHg).
Data sources: National Guideline Clearinghouse, NHS Evidence, CMA InfoBase, Cochrane, DARE, MEDLINE/PubMed.
Review methods: Meta-analyses (MA), systematic reviews, randomized controlled trials (RCT) and guidelines in English and
Portuguese, published between 2006 and 2016 were searched, using the MeSH terms ‘antihypertensive agents’, ‘diabetes mel-
litus’, and ‘blood pressure’. The Strength of Recommendation Taxonomy (SORT) scale from the American Family Physician was
used to evaluate the levels of evidence (LE) and the strength of recommendation (SR).
Results: A total of 662 articles were obtained, amongst which 12 fulfilled the inclusion criteria: three MA, one RCT and eight
guidelines. MA showed that intensive blood pressure (BP) control reduces the risk of stroke, microalbuminuria and nephropa-
thy in diabetic patients (LE 2). However, intensive BP control was associated with an increased risk of adverse effects in these
patients, and seems to increase cardiovascular mortality (LE 2). The RCT has only shown a reduction on the risk of development
of microalbuminuria (LE 2). Finally, most guidelines do not recommend intensive BP control in diabetic patients and advise that
the BP control should be more intensive only in young diabetic patients, in those with target organ damage, or those with more
than one risk factor for atherosclerotic cardiovascular disease.
Conclusions: According to the evidence available, intensive BP control in patients with type 2 diabetes should not be recom-
mended, except in young diabetic patients and in certain risk groups (SR B). Nevertheless, this study reinforces the importan-
ce of BP control in these patients, and highlights the key role of the family physician in the individualized assessment of the
risks and benefits of intensive BP treatment.

Keywords: Hypertension; Diabetes mellitus, Type 2; Antihypertensive agents.
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INTRODUÇÃO

O
médico de família (MF) é muitas vezes o pri-
meiro contacto do utente com os cuidados
de saúde e, por esse motivo, lida com a doen-
ça numa fase inicial e ainda inespecífica.

Por ser frequentemente confrontado com sintomas
indiferenciados, o MF deve suportar-se na prevalência
e incidência da doença na comunidade para a tomada
de decisão, nunca desvalorizando, contudo, a plurali-
dade de hipóteses diagnósticas que destes sintomas
podem advir com a evolução da história natural do
doente.

Rebeca Martins Natal,* Inês Andrade Rosa*

Náuseas no Natal: o papel do
médico de família no 
diagnóstico de doença grave

RESUMO
Introdução:O médico de família (MF) é com frequência o primeiro contacto do utente com os cuidados de saúde, lidando com
a doença numa fase precoce e cujos sintomas são ainda inespecíficos. Com este caso pretende-se promover a reflexão sobre o
papel do MF nas várias etapas do processo diagnóstico, bem como as características da medicina geral e familiar e dos cuida-
dos de saúde primários que o facilitam.
Descrição do caso: Mulher de 48 anos, pertencente a uma família reconstruída e índice socioeconómico III de Graffar. Tem 
antecedentes pessoais de síndroma depressivo (medicada com fluoxetina), encontrando-se em climatério. Recorreu à consulta
por náuseas e enfartamento com dez dias de evolução, episódio de vómito isolado na véspera de Natal e prurido generalizado. 
Objetivamente apresentava dor discreta à palpação epigástrica. Foi medicada sintomaticamente e pediu-se avaliação analítica e
ecografia abdominal. Regressou três dias depois por icterícia das escleróticas e acolia, mantendo náuseas. Negava colúria ou 
febre. Os exames complementares de diagnóstico vieram a revelar analiticamente uma hiperbilirrubinemia conjugada; ecografi-
camente apresentava marcada dilatação da via biliar principal, imagem nodular no corpo/cauda pancreáticos e múltiplos con-
glomerados adenopáticos adjacentes aos grandes vasos. Não apresentava sintomas consumptivos evidentes. Pediu-se tomogra-
fia computorizada abdominal que revelou conglomerado adenopático envolvendo a cabeça do pâncreas, traduzindo provável doen-
ça linfoproliferativa. Foi referenciada com caráter urgente à consulta de hemato-oncologia onde se confirmou o diagnóstico: lin-
foma não-Hodgkin B difuso de grandes células. Cumpriu oito ciclos de quimioterapia e atualmente encontra-se em remissão.
Comentário: Apesar de a tomada de decisão do MF dever basear-se no padrão de morbilidade da comunidade e no contexto
sociocultural do doente, não deve ser desvalorizada a diversidade de hipóteses de diagnóstico que poderão resultar da evolu-
ção natural da doença. O MF deve suportar-se das vantagens da continuidade e da acessibilidade aos cuidados para este pro-
cesso, potenciando assim o seu papel diagnóstico.

Palavras-chave: Médico de família; Cuidados de saúde primários; Linfoma.

Por outro lado, o MF dispõe de uma posição privile-
giada neste processo de investigação diagnóstica. Em
medicina geral e familiar (MGF) existe uma continui-
dade na prestação de cuidados que permite ao MF um
maior conhecimento do contexto sociocultural e das
características individuais de cada doente. Esta conti-
nuidade de cuidados promove o estabelecimento de
uma relação médico-paciente única, que é também ela
própria facilitadora do processo diagnóstico.1 Sob ou-
tra perspetiva, em cuidados de saúde primários (CSP)
pressupõe-se a existência de uma maior acessibilidade
aos cuidados de saúde2 que é extensível ao MF e que lhe
permite também adaptar o acompanhamento às ne-
cessidades dos seus utentes. O MF pode e deve usufruir
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de todas estas vantagens quando confrontado com
apresentações de doença em fase precoce.

O caso clínico que se relata é exemplificativo do pro-
cesso de tomada de decisão de um MF perante uma for-
ma de apresentação atípica, e inicialmente inespecífi-
ca, de uma doença grave e cuja precocidade de deteção
influencia substancialmente o prognóstico do doente.
Assim, com este caso, pretende-se fazer uma análise
crítica e promover a reflexão sobre as particularidades
do papel do MF nas várias etapas do processo diag-
nóstico, bem como das características da MGF e dos
CSP que o facilitam.

DESCRIÇÃO DO CASO
Doente do sexo feminino, com 48 anos e de raça cau-

casóide. Divorciada, tem dois filhos do primeiro casa-
mento, com 20 e 25 anos. Mora com o atual marido há
cerca de quinze anos e com o filho, constituindo uma
família reconstruída. A filha de 25 anos encontra-se a
viver com o pai desde o divórcio, em 2008, por opção
própria, situação que a afastou da mãe nos últimos
anos. Trabalha como administrativa num escritório e
pertence a uma classe socioeconómica III de Graffar.
Tem como problemas de saúde ativos um excesso de
peso (índice de massa corporal 27,7kg/m2) e uma per-
turbação depressiva, medicada com fluoxetina
20mg/dia há seis meses. Não apresenta alergias medi-
camentosas conhecidas. É uma ex-fumadora (carga ta-
bágica de 18 Unidades Maço Ano), sem hábitos etílicos
ou toxifílicos. Na história ginecológica/obstétrica sa-
lientam-se dois partos distócicos (cesariana); encontra-
-se em fase de climatério e utiliza o método barreira
como contracetivo. Como antecedentes familiares des-
tacam-se a mãe com o diagnóstico de diabetes mellitus
tipo 2 e um tio materno com uma neoplasia do cólon
aos 68 anos.

Recorreu à consulta aberta no dia 5 de janeiro de
2016, tendo sido observada por uma médica que não a
sua MF. Apresentava um quadro de náuseas e enfarta-
mento com dez dias de evolução. Relatava um único
episódio de vómito na véspera de Natal e referia ainda
prurido generalizado, predominantemente vespertino,
com o mesmo tempo de evolução. Automedicou-se
com um antiácido de venda livre (carbonato de cálcio,
alginato e bicarbonato de sódio), sem qualquer alívio
sintomático. Objetivamente não eram observadas alte-

rações cutâneas e apenas se destacava uma dor ligeira
à palpação profunda na região epigástrica. Foi medi-
cada sintomaticamente com esomeprazol 20mg, dom-
peridona 10mg e hidroxizina 25mg e foram pedidas
ecografia abdominal e uma avaliação analítica, in-
cluindo bilirrubinas total e direta, transaminases, pro-
teína C-reativa (PCR) e análise sumária da urina. De
forma a reavaliar clinicamente a doente e analisar os re-
sultados destes exames agendou-se consulta para a sua
MF para 12 de janeiro. 

Não obstante, três dias depois, a doente recorreu no-
vamente à consulta aberta por ter acordado nesse dia
com os “olhos amarelos” (sic), tendo sido observada por
outra médica que não a sua MF. Mantinha náuseas, en-
fartamento e prurido apesar da terapêutica prescrita,
referindo ainda acolia. Negava colúria ou febre. Ao exa-
me objetivo, além de dor, apresentava ainda empasta-
mento à palpação na região epigástrica. A análise su-
mária de urina, que tinha já sido realizada, não apre-
sentava alterações e efetuou-se ainda um teste rápido
de urina que se revelou inocente. A doente havia já rea-
lizado os restantes exames pedidos na consulta ante-
rior, mas ainda não estavam disponíveis. Suspeitou-se
de um possível quadro de colestase obstrutiva, optou-
-se por tranquilizar a doente e aguardar os resultados
dos exames em curso.

A 12 de janeiro foi observada pela sua MF em con-
sulta programada. Quando efetuada uma história mais
detalhada, admitia algum cansaço e apresentava uma
perda ponderal de 14% em oito meses, embora tivesse
feito várias dietas na tentativa de emagrecer. Analitica-
mente verificava-se uma hiperbilirrubinemia conjuga-
da e uma elevação das transaminases hepáticas (Qua-
dro I). Perante o quadro de icterícia de etiologia a es-
clarecer foi pedido novo estudo analítico, incluindo se-
rologias para vírus da hepatite, e agendada consulta
programada para o dia seguinte para avaliação dos re-
sultados dos exames e orientação concordante.

Na reavaliação analítica já não apresentava hiperbi-
lirrubinemia, verificava-se uma elevação da fosfatase
alcalina e as transaminases, apesar de elevadas, tinham
também diminuído (Quadro I). A ecografia abdominal,
por sua vez, evidenciava “marcada dilatação da via bi-
liar principal com calibre de 11mm com dilatação das
vias biliares intra-hepáticas. Pâncreas globoso, obser-
vando-se na zona de transição corpo/cauda imagem



Rev Port Med Geral Fam 2018;34:219-23

221relatosdecaso

nodular hipoecogénica com 2cm que poderá traduzir
formação quística não pura a caracterizar. Múltiplos
conglomerados adenopáticos adjacentes aos grandes
vasos o maior com 6,5cm.”

Dada a suspeita de carcinoma da cabeça do pân-
creas foi requisitada uma tomografia computorizada
(TC) abdomino-pélvica com caráter urgente, que foi
realizada uma semana depois, tendo revelado “hepa-
tomegalia ligeira, via biliar principal ectasiada e redu-
ção abrupta do calibre na região pancreática, com múl-
tiplos conglomerados de adenopatias retroperitoneais,
mesentéricas e pélvicas, as maiores com 8,5cm, que
traduzem provável doença linfoproliferativa”.

A má notícia foi-lhe transmitida pela sua MF na con-
sulta seguinte e a doente foi referenciada à consulta de
hemato-oncologia do hospital de referência com cará-
ter urgente, tendo sido observada a 21 de janeiro.

Os exames complementares realizados em contexto
hospitalar confirmaram o diagnóstico de linfoma não-
-Hodgkin B difuso de grandes células em estadio III A.
Iniciou quimioterapia, tendo completado oito ciclos.
Atualmente mantém-se em remissão.

COMENTÁRIO
Este caso levanta inúmeras questões acerca do

processo diagnóstico conduzido por um MF, no-
meadamente em relação à precocidade da apre-
sentação da doença com a qual é frequentemen-
te confrontado; à tomada de decisão de acordo
com a incidência e prevalência das doenças na
comunidade e contexto em que exerce; à conti-
nuidade de acompanhamento, ao conhecimen-
to das particularidades de cada pessoa que acom-
panha e da relação que estabelecem; e à acessi-
bilidade aos cuidados permitida pelo exercício
da profissão em CSP.

Um quadro de náuseas, enfartamento e apenas
um episódio de vómito alimentar numa época
festiva culturalmente caracterizada por excessos
alimentares sugere uma dispepsia funcional ou
uma gastroenterite, situações frequentes na con-
sulta de MGF. Sabe-se que aproximadamente um
em cada quatro pacientes que apresenta sinto-
mas dispépticos consulta o seu MF e, destes, a
maioria tem uma dispepsia funcional.3

No entanto, a presença de prurido generaliza-
do torna este quadro aparentemente comum numa si-
tuação atípica, obrigando à consideração de outros
diagnósticos diferenciais. Nesta utente, a presença de
uma perturbação psiquiátrica medicada pode consti-
tuir um fator confundidor e induzir a atribuição do pru-
rido a causa psicogénica ou secundária ao tratamento
antidepressivo.4 Contudo, os sintomas e sinais que se
desenvolveram progressivamente foram orientando a
investigação etiológica, validando a utilidade do tem-
po enquanto ferramenta diagnóstica, já descrita por
McWhinney5 no contexto da prática da MGF. O apare-
cimento de icterícia e acolia sugeriram um quadro de
colestase que acabou por se comprovar analiticamen-
te, ficando de esclarecer a etiologia; do estudo imagio-
lógico confirmou-se a existência de uma colestase obs-
trutiva de causa extra-hepática, secundária a uma
doença linfoproliferativa. O prurido foi, assim, um sin-
toma-chave para o diagnóstico diferencial, tendo mo-
tivado o prosseguimento da investigação etiológica e
acautelado uma importante mensagem: o MF deve ter
sempre presente a multiplicidade de hipóteses diag-
nósticas que podem resultar de sintomas comuns e es-
tar atento a sinais ou sintomas que possam constituir

Parâmetro analítico Valor de Resultado Resultado
referência 05.01.2016 12.01.2016

Bilirrubina direta (mg/dL) <1,2 1,38 0,61

Bilirrubina total (mg/dL) <0,3 1,72 0,84

GGT (U/L) <40 211 –

TGO (U/L) <32 420 172

TGP (U/L) <35 860 644

PCR (mg/dL) <0,2 0,49 –

FA (mg/dL) 35-104 – 231

Ag HBs
Ac anti-HBc
Ac anti-VHA – – Negativos
Ac anti-VHC

QUADRO I. Evolução analítica da doente

Legenda: Ac (anticorpo); Ag HBs (antigénio de superfície do vírus da hepatite B); FA

(fosfatase alcalina); GGT (gama glutamil transpeptidase); HBc (partícula central nu-

cleocapsídica do vírus da hepatite B); mg/dL (miligrama por decilitro); PCR (proteí-

na C-reativa); TGO (transaminase glutâmico-oxalacética); TGP (transaminase glu-

tâmico-pirúvica); U/L (unidade por litro); VHA (vírus da hepatite A); VHC (vírus da

hepatite C).
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um alerta em quadros aparentemente banais
A manifestação de prurido antecedendo a icterícia

coloca ainda em discussão se esta apresentação terá
sido a expressão de uma colestase obstrutiva em fase
inicial, um sintoma consequente da doença maligna
em progressão ou o resultado de ambos. Embora a ver-
dadeira prevalência do prurido nas doenças malignas
seja desconhecida, sabe-se que os tumores sólidos, no-
meadamente os linfomas não-Hodgkin, são causa pou-
co frequente deste sintoma, tornando remota a segun-
da hipótese acima sugerida.4

O linfoma é uma neoplasia das células linfoides que
se apresenta como um tumor sólido. De entre os tipos
de linfoma, o grupo dos não-Hodgkin representa mais
de 50% dos casos, sendo o subtipo Difuso de grandes
células B o mais comum nos adultos, em cerca de um
terço. Tem um padrão agressivo e de rápida evolução,
mas também muito boa resposta à quimioterapia quan-
do diagnosticado e tratado atempadamente.6 A apre-
sentação deste tipo de neoplasia depende da sua loca-
lização e do efeito de massa sobre as estruturas adja-
centes; neste caso com compressão da via biliar prin-
cipal a condicionar colestase e quadro de icterícia
obstrutiva. Esta forma de apresentação é rara no tipo
de linfoma descrito, embora já tenha sido relatada na
literatura.7-10

Neste e noutros casos de neoplasias diagnosticadas
nos CSP, a precocidade de deteção é facilitada pela aces-
sibilidade e influencia frequentemente o prognóstico
do doente.2,5 Neste caso, a utente recebeu atendimen-
to médico sempre que solicitado, agendaram-se con-
sultas com a sua MF de forma relativamente célere e po-
tenciou-se ainda a realização de exames e referencia-
ção hospitalar em caráter urgente. É notória a impor-
tância da facilidade de acesso aos cuidados de saúde no
caso descrito, o que permitiu ao MF uma vigilância de
proximidade e em continuidade.

Como nota final, perante o diagnóstico de uma
doença grave, como a do caso descrito, sugere-se ain-
da que o MF seja também quem se encontra numa po-
sição preferencial para transmitir esta informação ao
doente. A forma como uma má notícia é comunicada
influencia o ajustamento emocional e prognóstico do
doente, fazendo deste um momento da maior relevân-
cia.11 Enquanto médico que acompanha o doente ao
longo do processo de diagnóstico e com o qual man-

tém uma relação pré-existente, ninguém melhor que o
MF para conhecer as preocupações e manter um diá-
logo aberto com o doente no momento da transmissão
do diagnóstico.

Este caso é um exemplo da apresentação atípica de
uma doença grave, cuja clínica inicialmente inespecí-
fica, mas frequente nos CSP, dificilmente aponta para
o diagnóstico final. Alerta para o facto de que, apesar
da tomada de decisão do MF dever basear-se no padrão
de morbilidade da comunidade e no contexto socio-
cultural do doente, não deve ser desvalorizada a diver-
sidade de hipóteses de diagnóstico que poderão resul-
tar da evolução da história natural da doença. O MF
deve suportar-se das vantagens da continuidade e da
acessibilidade de cuidados inerentes à MGF e aos CSP
para este processo, potenciando assim o seu papel diag-
nóstico.
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ABSTRACT

NAUSEA DURING CHRISTMAS: THE ROLE OF THE FAMILY PHYSICIAN IN THE DIAGNOSIS OF SEVERE ILLNESS
Introduction: The family physician (FP) is often the patient’s first contact with health system, dealing with diseases in early
stages when symptoms are still nonspecific. With this case report, we intend to promote the reflection about the role of FP in
the several stages of the process of diagnosis, and about the characteristics intrinsic to general and family medicine specialty
that facilitate it.
Case report:We present the case of a 48-years-old female, integrating a reconstructed family of medium socioeconomic sta-
tus, with history of depressive syndrome (medicated with fluoxetine), in climacteric. She presented with nausea, bloating, and
generalized pruritus for the last 10-days and a single vomit on Christmas Eve. The physical examination revealed mild abdomi-
nal pain in the epigastrium. She was prescribed according her symptoms and ordered blood tests and an abdominal ultrasound.
The patient returned 3 days later with scleral icterus and acholic stools, maintaining nausea. No choluria or fever were present.
Complementary diagnostic tests showed conjugated hyperbilirubinemia; ultrasound revealed pronounced dilation of the com-
mon bile duct, a nodular image in the pancreatic body/tail and multiple adenopatic conglomerates. The patient had no evident
consumptive symptoms. Abdominal computed tomography revealed an adenopatic conglomerate implicating the pancreatic
head, most likely to be associated with a lymphoproliferative disorder. Patient was urgently referred to the Hematology-On-
cology consultation where the final diagnosis was established: non- Hodgkin’s diffuse large B cell lymphoma. She completed 8
sessions of chemotherapy and is currently under remission.
Comment: Although the FP’s decision-making process is mainly based on the community epidemiology of diseases and pa-
tient’s sociocultural context, the diversity of diagnostic hypothesis that may result from the natural course of disease can’t be
forgotten nor underestimated. The FP should rely on the advantages of health care continuity and accessibility, thus enhancing
his diagnostic role.

Keywords: Family physician; Primary health care; Lymphoma.
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INTRODUÇÃO

O
hiperparatiroidismo primário é uma enti-
dade clínica caracterizada por um dese-
quilíbrio no metabolismo do cálcio e fós-
foro, secundário a uma elevação da secre-

ção da hormona paratiroideia (PTH). Esta patologia re-
sulta predominantemente da presença de adenoma
único, produtor de hormona paratiroideia, estando
mais raramente associada a síndromas hereditárias ou
tumores múltiplos da paratiroide.1-2

A incidência anual é de cerca de 0,2% nos pacientes
acima dos 60 anos, tendo um pico de incidência entre
a terceira e a quarta décadas.2

Verifica-se uma grande variabilidade na apresenta-
ção clínica, a qual está diretamente relacionada com a
elevação da concentração plasmática de cálcio. A hi-
percalcemia ligeira (cálcio plasmático < 12mg/dL) pode
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Hiperparatiroidismo primário:
caso clínico

RESUMO
Introdução: O diagnóstico de hiperparatiroidismo primário pode ocorrer de forma incidental em fases assintomáticas ou sur-
gir tardiamente em contexto de queixas inespecíficas e prolongadas.
Descrição do caso: Doente de 32 anos, sexo feminino, sem antecedentes de relevo. Em fevereiro de 2012 sofre episódio de 
cólica renal severa, com necessidade de nefrostomia. A investigação complementar identificou litíase renal exuberante, com in-
dicação para cateter duplo J preventivo. Em dezembro de 2012 sofre rutura do tendão do quadricípete após queda. Em março
de 2013, nova queda por desequilíbrio com fratura do colo do úmero. Mantém queixas progressivas de lombalgias, dores 
ósseas, articulares e fraqueza muscular generalizadas, de características mecânicas, sem sinais inflamatórios, acabando por fi-
car dependente de cadeira de rodas em 2014. É referenciada ao hospital de referência por hipercalcemia grave e elevação da
hormona paratiroideia (PTH 4300pg/ml). A ecografia cervical e cintigrafia das paratiroides confirmam suspeitas de hiperpara-
tiroidismo primário por provável adenoma da paratiroide. Submetida a paratiroidectomia esquerda em maio de 2014, compli-
cada por Síndroma do Osso Faminto, com evolução clínica e analítica favorável.
Comentário:O caso clínico procura alertar para o hiperparatiroidismo primário como uma hipótese de diagnóstico possível pe-
rante um quadro de queixas osteoarticulares inespecífico e arrastado. O médico de família deve estar alerta para este diag-
nóstico, tendo em conta a prevalência destas queixas na prática clínica e a importância do diagnóstico precoce.

Palavras-chave: Hiperparatiroidismo primário; Adenoma paratiroide; Hipercalcemia.

ser assintomática ou apresentar-se sob a forma de sin-
tomas inespecíficos, como obstipação, cansaço e de-
pressão. A elevação da concentração plasmática de cál-
cio, sobretudo grave quando superior a 14mg/dL, pode
causar sintomas marcados que incluem poliúria, poli-
dipsia, desidratação, anorexia, fraqueza muscular.3-5

De um modo geral, a generalização das determina-
ções de cálcio sérico leva a que muitos doentes sejam
identificados em fases precoces e assintomáticas ou
com sintomatologia inespecífica. No entanto, em casos
mais graves, esta entidade pode cursar com uma gran-
de diversidade de manifestações clínicas que incluem
dores difusas, nefrolitíase ou extensa reabsorção óssea
com fraturas (Quadro I).3-8

O diagnóstico é confirmado pela avaliação labora-
torial com determinação dos valores de cálcio e PTH,
sendo posteriormente feita avaliação ecográfica e cin-
tigráfica da glândula.9

Quanto ao tratamento, na generalidade dos casos
verifica-se reversão do quadro clínico com o tratamen-
to cirúrgico, que consiste na excisão parcial ou total da
glândula.10

relatosdecaso
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Os autores pretendem, com este trabalho, descrever
um caso clínico relativo a uma patologia frequente, mas
com uma apresentação grave e rara, resultante de um
atraso no diagnóstico. Pretende-se salientar de forma
resumida algumas das manifestações clínicas mais fre-
quentes, métodos de diagnóstico e tratamento. É ain-
da objetivo primordial alertar os médicos de cuidados
de saúde primários para a possibilidade do diagnósti-
co de hiperparatiroidismo primário perante queixas
muito comuns na prática clínica diária.

DESCRIÇÃO DO CASO
Doente de 32 anos, sexo feminino, raça caucasiana,

natural da Batalha, estudante universitária. Pertencen-
te a uma família nuclear com três elementos, em fase
VI do ciclo de Duvall e escala de Graffar classe III. Sem
antecedentes pessoais de relevo. Sem hábitos nocivos.
Antecedentes familiares irrelevantes. Sem medicação
habitual.
Em fevereiro de 2012 sofre episódio de cólica renal

severa, com necessidade de realização de nefrostomia
por obstrução do ureter, seguida de fragmentação ul-

trassónica do cálculo. A investigação complementar
identificou presença de litíase renal exuberante, pelo
que foi orientada para colocação de cateter duplo J com
objetivo preventivo. Neste contexto realizou quatro ses-
sões de litotrícia pouco efetivas.
Em dezembro de 2012 sofre rutura do tendão do qua-

dricípete após queda, com indicação para repouso e
analgesia. Em março de 2013 sofre nova queda por de-
sequilíbrio com fratura do colo do úmero. Sem indica-
ção para intervenção cirúrgica, tem recuperação pro-
longada, com queixas de lombalgias persistentes, do-
res ósseas e articulares generalizadas, de características
mecânicas, sem sinais inflamatórios. Em abril de 2014,
agravamento das queixas de dores ósseas e de fraque-
za muscular generalizada, acabando por ficar depen-
dente de cadeira de rodas. Durante este período, a
doente recorre a vários ortopedistas, sendo apenas
acompanhada de forma mais regular pelo nefrologis-
ta. Por exaustão sintomática recorre ao médico assis-
tente, onde é realizado estudo analítico, ecografia cer-
vical e renal, bem como osteodensitometria e radio-
grafia dos joelhos e bacia.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DA HIPERCALCEMIA

Distúrbios Mais comuns: ansiedade, depressão e disfunção cognitiva
neuropsiquiátricos Mais graves: letargia, confusão, estupor

Distúrbios Obstipação
gastrointestinais Anorexia

Náuseas
Pancreatites
Úlceras pépticas

Disfunção renal Poliúria
Nefrolitíase
Hipercalciúria
Nefrocalcinose
Insuficiência renal aguda e crónica

Doença HTA
cardiovascular Miocardiopatia

Calcificação valvular e vascular
Arritmias (casos de hipercalcemia grave: encurtamento do intervalo QT, elevação segmento ST)

Sintomas Fraqueza muscular
músculo-esqueléticos Dores ósseas

Fraturas (redução do osso cortical, redução da densidade mineral óssea)

QUADRO I. Manifestações clínicas da hipercalcemia
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Analiticamente apresenta hipercalcemia (Ca2+ total
16,8mg/dl, Ca2+ ionizado de 3,95mg/dl), hipofosfate-
mia (0,8mg/dl), elevação acentuada da fosfatase alca-
lina (3087 U/l), bem como elevação marcada da hor-
mona paratiroideia (PTH 4300pg/ml) e calciúria
(12,22mmol/24h). Sem alterações do hemograma e fun-
ção tiroideia normal. A ecografia cervical revela “uma
formação hipoecogénica com 18mm de maior eixo, vas-
cularizada, podendo corresponder a glândula parati-
roideia com dimensões aumentadas”.
A ecografia renal revela “uma redução da espessura

do parênquima e perda da diferenciação parênquimo-
central do rim direito, com dilatação do sistema pielo-
calicial, observando-se cateter duplo J no interior e ima-
gem sugestiva de foco litiásico na transição do bacine-
te para o grupo calicial superior com cerca de nove mi-
límetros. No terço inferior do rim esquerdo, presença
de foco litiásico com nove milímetros no grupo calicial
inferior, sem dilatação significativa do sistema excre-
tor”.
A utente apresenta ainda uma osteodensitometria

que demonstra osteoporose grave (T score de -6,1 na
coluna lombar e -6,9 no fémur), com densidade mine-
ral óssea muito abaixo do normal para a idade e sexo.
A radiografia dos joelhos revela rarefação óssea, so-

bretudo em localização medular, a nível das extremi-
dades distal do fémur e proximal da tíbia, bem como
imagens osteolíticas sugestivas de calcificação em vá-
rios pontos do esqueleto (Figura 1). A radiografia da ba-
cia revela deformidade da extremidade proximal de am-
bos os fémures, verificando-se bilateralmente um ân-
gulo de praticamente 90° entre o colo do fémur e a diá-
fise femoral, com ligeiro estreitamento do colo do fémur
bilateralmente (Figura 2).
A doente é referenciada para o hospital de referên-

cia pelo médico assistente por suspeita de hiperparati-
roidismo primário.
A nível hospitalar realiza cintigrafia das paratiroides

que é sugestiva de adenoma da paratiroide inferior es-
querda. Realiza ainda TC cervico-toraco-abdominal:
“Adjacente à vertente posterior do pólo inferior do lobo
esquerdo da tiroide, observa-se uma formação nodu-
lar sólida com 16mm compatível com lesão da parati-
roide, muito provavelmente adenoma (…) Identificadas
extensas alterações estruturais ósseas que julgamos re-
lação com informação clínica de hiperparatiroidismo”. 

Figuras 1 e 2. Rarefação óssea generalizada (radiografia dos joelhos
e bacia).



Colocada como hipótese de diagnós-
tico um hiperparatiroidismo primário
por adenoma da paratiroide.
Após realização de estudos para ex-

clusão de MEN tipo II, a doente é sub-
metida a paratiroidectomia esquerda em
maio de 2014. O exame histológico con-
firma a hipótese de adenoma da glân-
dula paratiroide esquerda com dois cen-
tímetros.
De salientar que o pós-operatório

complica-se por queixas de parestesias
nos membros inferiores, superiores e pe-
riorais associadas a uma Síndroma do
Osso Faminto (Hungry-bone Syndrome).
A evolução clínica é favorável, com melhoria pro-

gressiva das queixas álgicas. A doente tem alta com in-
dicação para realização de fisioterapia e reavaliação pe-
riódica para controlo sintomático e analítico. Recupe-
ra mobilidade com apoio de canadianas em julho de
2014. Mantém atual seguimento em consulta de endo-
crinologia e urologia, estando medicada com citrato de
potássio 1080mg id, nitrofurantoína 100mg id, vitami-
na D e cálcio.
O Quadro II permite observar a evolução analítica

entre a primeira avaliação realizada em ambulatório
pelo médico assistente e a última avaliação em consul-
ta de cirurgia no hospital de referência. De salientar a
melhoria acentuada dos valores analíticos que se cor-
relacionam com a melhoria clínica da utente.

COMENTÁRIO
A propósito deste caso abordam-se alguns pontos

de reflexão.
Por um lado, é de salientar que o diagnóstico clínico

de hiperparatiroidismo primário pode ser um desafio,
dada a natureza inespecífica dos sintomas. Tal dificul-
dade pode atrasar o diagnóstico, sendo este caso um
exemplo de um diagnóstico muito tardio.
Por um lado, a idade jovem da utente, a presença de

litíase renal bilateral grave, fraturas ósseas múltiplas e
fraqueza muscular sem causa aparente deveriam ter
suscitado a investigação desta hipótese de diagnóstico
mais precocemente. Por outro lado, por si só, a presen-
ça de fratura de fragilidade associada a história de que-
das numa doente jovem deveria ter suscitado investi-
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gação imediata de causas de osteoporose secundária.
Apesar do diagnóstico tardio, a excisão cirúrgica do

adenoma, como causa para o hiperparatiroidismo, per-
mitiu a reversão do quadro clínico com controlo analí-
tico e clínico.9-10

Apesar da reversibilidade de alguns dos sintomas,
são de realçar as consequências a nível renal e ortopé-
dico: a desdiferenciação cortico-medular, a redução de
espessura parenquimatosa evidente em ecografia, bem
como a osteoporose e a fratura óssea decorrida. Tratam-
se de efeitos irreversíveis com necessidade de cuidados
perenes e orientação em consulta especializada.
De realçar que o pós-operatório foi complicado por

hipocalcemia grave e sintomática. Esta situação resul-
tou de um hipoparatiroidismo pós-cirúrgico, denomi-
nado Síndroma do Osso Faminto (Hungry-bone Syn-
drome). Este quadro resulta de um estado de remine-
ralização extensa do esqueleto, com necessidade de su-
plementação com cálcio e vitamina D por períodos
prolongados.11

Merece ainda maior reflexão o atraso no diagnósti-
co em causa. Trata-se de uma utente não frequentado-
ra dos cuidados de saúde primários, tendo recorrido a
vários serviços de urgência e médicos de entidades par-
ticulares. A ausência de uma visão holística levou a um
atraso considerável no diagnóstico, possível razão pela
qual se verificaram manifestações tão exuberantes.
Em suma, este caso procura alertar o médico de fa-

mília, pela sua posição privilegiada e visão abrangen-
te, para o conhecimento do hiperparatiroidismo pri-
mário como possibilidade diagnóstica perante um

04/03/2014 23/11/2015 Valores de referência

PTH 4300 37,7 12-67pg/mL

25OH Vit D 6,34 61,8 < 20ng/mL: deficiência
20-30ng/mL: insuficiência
30-100ng/mL: suficiência
> 100ng/mL: toxicidade

Cálcio total 16,8 9,5 8,6-10,5mg/dL

Cálcio ionizado 3,95 1,2 1,14-1,29mg/dL

Fósforo 0,8 2,6 2,5-5mg/dL

Fosfatase alcalina 3087 85 <117 U/L

QUADRO II. Evolução analítica entre a primeira e última consultas



quadro arrastado de queixas osteoarticulares inespe-
cíficas.
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ABSTRACT

PRIMARY HYPERPARATHYROIDISM: A CASE REPORT 
Introduction: The diagnosis of primary hyperparathyroidism may occur incidentally in asymptomatic phases or appear late in
the context of nonspecific and prolonged complaints.
Case report:We describe the case of a 32-year-old female without relevant previous medical history. In February 2012, she
suffered an episode of severe renal colic, requiring nephrostomy. Further investigation identified exuberant renal lithiasis, with
indication for a preventive double J catheter. In December 2012, the patient had a rupture of the quadriceps tendon due to a
fall, and in March 2013, had a new fall due to imbalance with a resulting fracture of the humeral neck. The patient maintained
progressive complaints of back pain, bone and joint pain and generalised muscle weakness, and eventually became wheelchair-
dependent in 2014. The patient was referred to the hospital for severe hypercalcemia and raised parathyroid hormone (PTH
4300 pg/ml). Cervical ultrasound and parathyroid scintigraphy confirmed the clinical suspicion of primary hyperparathyroidism
due to a parathyroid adenoma. Left parathyroidectomy was performed in May 2014, complicated with a Hungry-Bone syn-
drome. Clinical and analytical evolution was favorable. 
Comment: This clinical case seeks to alert to primary hyperparathyroidism as a differential diagnosis when facing non-specific
and prolonged osteoarticular complaints. Due to the prevalence of these complaints in clinical practice and the importance of
an early diagnosis, the family physician should be alert to this potential diagnosis.

Keywords: Primary hyperparathyroidism; Parathyroid adenoma; Hypercalcemia.
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INTRODUÇÃO

A
família é uma forma de grupo organizacional,
intermédio entre a sociedade e o indivíduo.1

Segundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS), o conceito de família não pode ser li-

mitado a laços de sangue, casamento, parceria sexual ou
adoção. Qualquer grupo, cujas ligações sejam baseadas
na confiança, suporte mútuo e um destino comum, deve
ser encarado como família.2

Numa família os seus elementos encontram-se em
constante interação dinâmica. O bom ou mau funciona-
mento familiar influencia as interações entre os seus ele-
mentos e, desse modo, o estado de saúde ou doença pode
ser alterado. As interações em família nunca são por isso
unilaterais, mas circulares. A ação de A afeta B e, neste,
produzem-se mudanças comportamentais que, por sua
vez, afetam A e assim sucessivamente. Passa-se do tradi-
cional conceito de causalidade linear com caráter unidi-
recional ao conceito circular onde o comportamento de

Lisa Teresa Moreira,1 Ana Castro Rollo,1 Ricardo Torre,2 Maria Antónia Cruz3

Abordagem familiar: quando,
como e porquê? Um caso
prático

RESUMO
Introdução:A abordagem familiar é uma importante componente da avaliação médica, em especial na medicina geral e familiar. Este
caso pretende reforçar a sua importância e promover a sua utilização quando pertinente.
Descrição do caso: J., 14 anos, 9º ano de escolaridade. J. está incluído num meio familiar diferente da «família comum». Vive com os
avós desde os 12 meses de vida, após o pai ter sido preso e a mãe ter negado as responsabilidades parentais. Esta situação tornou-se
particularmente sensível nesta nova etapa de vida: a adolescência.
Comentário:A abordagem em quatro fases – suspeita e deteção de um possível problema, avaliação das características estruturais da
família, avaliação da funcionalidade familiar e avaliação da rede social de apoio e dos recursos do utente – possibilitam uma avaliação
global do utente e um ponto de partida para a terapia familiar. A utilização integrada da avaliação familiar na consulta possibilita iden-
tificar uma possível disfunção familiar e atuar na capacitação do utente para a resolução dos problemas.

Palavras-chave: Família; Abordagem familiar; Saúde familiar; Disfunção familiar

cada elemento influencia o dos outros e este também é
influenciado retroativamente. Toda a ação é uma reação.1,3

Esta visão da família como um sistema (teoria sisté-
mica da família) inclui ainda a distinção em vários sub-
sistemas: individual (constituído pelo elemento), paren-
tal (constituído pelos elementos que assumem a res-
ponsabilidade dos mais novos, em geral os pais), conju-
gal (o casal) e fraternal (os irmãos). Cada subsistema
organiza-se e interrelaciona-se de forma específica.1-2

A abordagem familiar é uma componente da avalia-
ção médica, em especial na medicina geral e familiar e
tem como objetivo identificar uma componente familiar
que possa estar relacionada ou ser origem da disfunção
orgânica, psicológica e/ou psicossocial que o indivíduo
apresenta.

A abordagem familiar deve ser realizada durante o de-
correr da consulta de forma integrada com os restantes
elementos avaliativos tradicionais (como a anamnese ou
a revisão de sistemas). Qualquer ato médico, como a aus-
cultação, pode ser causa de grande ansiedade no uten-
te; as avaliações familiares não são exceção, pelo que de-
vem ser realizadas de forma integrada, quando a situa-
ção o justifique e associadas a um potencial plano de
ação futuro em caso de necessidade.

relatosdecaso
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Dada a indubitável importância na prática clínica do
médico de família da abordagem familiar, é objetivo dos
autores salientar a sua relevância e promover a sua uti-
lização quando pertinente.

DESCRIÇÃO DO CASO
Dados base do utente

J., sexo masculino, 14 anos, natural e residente em Pa-
redes, frequenta o 9º ano de escolaridade.

J. vive com os avós maternos desde os 12 meses de
vida, após o pai ter sido preso. A mãe reside noutra cida-
de e visita-o de três em três meses. Tem um irmão mais
velho que reside com os avós paternos.

Apresenta excesso de peso (percentil 85-97) desde os
10 anos, sem outros antecedentes pessoais de relevo.
Sem consumos tabágicos, etílicos ou toxicofílicos. Não
faz medicação habitual.

Motivo da consulta
Queixas álgicas lombares.

Descrição da consulta
Na anamnese, o utente refere dor ligeira, «em moi-

nha», na região lombar esquerda, sem irradiação, de ca-
racterísticas mecânicas e de predomínio vespertino des-
de há sete dias, após esforço na aula de educação física.

O exame objetivo completo revelou-se normal à ex-
ceção de dor à palpação dos músculos para-vertebrais
lombares à esquerda.

Parâmetros antropométricos: estatura de 168cm (per-
centil 50-85), peso 65kg e IMC 23,03kg/m2 (percentil 
85-97, mantendo o excesso de peso).

Durante a consulta, J. manteve evicção do olhar, ca-
bisbaixo, sendo as queixas maioritariamente relatadas
pela avó que o acompanhou à consulta. Quando ques-
tionados acerca deste comportamento, a avó respondeu
que J. estava triste porque a mãe tinha prometido visitá-
-lo no fim-de-semana; no entanto, já tinha avisado que
não iria. A avó desculpou-se, afirmando: “A minha filha é
muito ocupada e uma cabeça no ar!”, despoletando uma
reação emocional de irritação por parte de J., que pron-
tamente diz: “Não é nada disso, ela é que não quer saber!”

Dado que, segundo os critérios de Janet Christie-See-
ly, o utente refere o aparecimento de doença na fase de
transição do ciclo de vida familiar e, perante o compor-
tamento de J. na consulta e o seu «desabafo», o modelo
biomédico revela-se insuficiente tornando-se pertinen-
te a realização de uma abordagem familiar.

Caracterização familiar
Família constituída por três elementos – J., a avó e o

avô – pertencente à classe média, de acordo com a esca-
la de Graffar (14 pontos).

Trata-se de uma família nuclear, a experienciar tare-
fas na etapa V do ciclo de vida familiar (família com fi-
lhos adolescentes), com a particularidade de que neste
caso não temos a situação clássica «de pais e filhos», mas
«avós e neto».

Genograma familiar e psicofigura de Mitchell (Figura 1)
Apresentam-se três gerações, não se verificando his-

tória de consanguinidade.
Não se identificam padrões de repetição.

Círculo familiar de Thrower (Figura 2)
O utente foi convidado a desenhar o círculo familiar

de Thrower. Desenhou-se e aos restantes elementos em
forma de círculos, todos de igual tamanho e no interior
do círculo que lhe foi apresentado. 

No fim do desenho, J. foi questionado se estava satis-
feito com a forma como representou a sua família, refe-
rindo que “Sim, porque já está habituado a estar longe
do pai, da mãe e do irmão”. Quando questionado se mu-
dava alguma coisa na sua família, diz: “Gostava de ter o
meu pai por perto”. Perguntou-se ainda a quem J. recor-
ria quando tinha um problema ou quando precisava de
desabafar, ao que respondeu: “Eu não falo com ninguém”.

No Apgar familiar de Smilkstein, o utente pontua 9
pontos (família altamente funcional). Neste parâmetro
pontuou 4 das 5 questões com nota máxima (quase sem-
pre), exceto a questão «Estou satisfeito com o modo como
a minha família manifesta a sua afeição e reage aos meus
sentimentos, tais como irritação, pesar e amor», a qual
classificou com pontuação média (algumas vezes).

A Escala de Satisfação com o Suporte Social (Figura 3)
mede a satisfação no geral e em quatro dimensões do su-
porte social: a satisfação com os amigos, a intimidade, sa-
tisfação com a família e atividades sociais.4 A pontuação
total nesta escala varia de 15 a 75, não havendo pontos de
corte que possam ser considerados deficitários. Uma pon-
tuação mais alta corresponde a uma perceção de maior
suporte social.4 Nesta escala, J. pontuou na satisfação ge-
ral um total de 27 pontos (em percentagem, 45%). 

J. é um adolescente que está incluído num meio fami-
liar diferente da «família comum». Vive com os avós des-
de os 12 meses de vida, após o pai ter sido preso. Esse foi
o acontecimento marcante na família, tendo ditado a se-
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paração dos irmãos, cada casal de avós ficou responsável
por um dos filhos do casal, já que a mãe de R. e J., não acei-
tou assumir a responsabilidade pelos filhos. Atualmente,
J. visita todos os fins-de-semana o pai na prisão e o irmão
na casa dos outros avós, mantendo uma relação de ami-

zade com ambos. A mãe vive no Porto e vem visitar os fi-
lhos de três em três meses, o que tem sido um fator de-
sestabilizador para J. que, com a entrada na adolescên-
cia, começa a questionar-se: “Porque a mãe, que está em
liberdade, os visita menos do que eles visitam o pai?”,
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Legenda de símbolos do genograma e psicofigura de Mitchell:

Homem Mulher

Idade

Casamento

Indivíduo
alvo

Separação

Agregado
familiar

Relação harmoniosa

Relação de amizade/próxima

Relação de grande amizade/excelente

Notas do genograma:
I 1: Diabetes mellitus; dislipidemia; obesidade.
I 2: HTA; obesidade.
I 3: HTA.
I 4: HTA; dislipidemia; insuficiência cardíaca; obesidade.
II 3: Presidiário.

Figura 1. Genograma e Psicofigura de Mitchell realizados em 29/11/2016.
Legenda: HTA = hipertensão arterial; N = nascimento.
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“Porque ela não vem visitá-los quando até mora perto?”
Estas e outras questões começam a surgir a J., sem que se-
jam respondidas, associadas ao facto de não haver um
confidente com quem partilhar estas preocupações.

Notou-se na consulta simultânea (J. e avós) uma es-
pécie de «conspiração do silêncio», em que os avós evi-
tavam falar da situação familiar (da mãe e do pai de J.)
em frente ao utente para não o lesar. No entanto, na con-
sulta confidencial, J. falou abertamente da situação fa-
miliar, demonstrando que tem perfeito conhecimento
do que se passa, mas tem dificuldades em gerir estes sen-
timentos sozinho.

Com o acordo do utente foi abordado o «tema sensí-
vel» com os avós, conduzindo-os a exprimirem-se pe-
rante J. No final, ambas as partes revelaram sentir-se me-
lhor por terem finalmente abordado o assunto. Este foi
um passo importante na relação avós-neto ao promover
a confiança e a aceitação.

Durante a consulta foi aplicado ainda o acrónimo
HEEADSSS (Home, Education/employment, Eating, Acti-
vities, Drugs, Sexuality, Suicide/depression e Safety). Não
existem conflitos no seio familiar próximo; tem bom apro-
veitamento escolar e ambiciona ser engenheiro mecâni-
co; a alimentação é equilibrada e não existe imagem cor-
poral desajustada; não tem atividades extracurriculares;
sem consumo de drogas ou amigos consumidores; negou
contactos sexuais; sem alterações do sono ou ideias auto-
lesivas; e sem comportamentos que ponham em risco a
segurança individual ou dos outros.

J. foi questionado relativamente às atividades extra-
curriculares que gostaria de frequentar, tendo respondi-
do que gostava de jogar futebol e de fazer natação. Foi pro-
movida a realização destas atividades junto à avó, cuja re-
nitência se devia a motivos de transporte. Chegou-se ao
consenso de que seria o avô a levar J. e que, nos dias em
que este não pudesse, este iria de transporte público.

J. ainda confidenciou gostar de estar mais com os ami-
gos, fora da escola, o que nunca acontecia. Foi abordada
esta questão com os avós, tendo sido sugerido pela avó
que aos sábados, entre as 14 e as 17h, J. podia visitar os
amigos ou trazê-los a casa desde que tivesse os trabalhos
de casa resolvidos.

Relativamente ao problema que motivou a consulta,
J. foi aconselhado a realizar repouso, calor local e ibu-
profeno 400mg, de 8/8horas durante três dias.

Foi agendada nova consulta para o 2º período de es-
cola (seis meses depois). Nessa consulta veio acompa-
nhado pela avó. J. não voltou a ter queixas álgicas lom-

bares. Iniciou natação na piscina municipal, estando a
gostar de frequentar essa atividade. Não tem saído aos
fins-de-semana porque não tem cumprido com a sua
parte do acordo (realizar os trabalhos de casa). Houve um
agravamento preocupante do rendimento escolar, ten-
do tirado cinco negativas nas disciplinas de matemáti-
ca, português, história, físico-química e francês. Quan-
do questionado sobre esta mudança, J. assume a res-
ponsabilidade do mau rendimento escolar por não se ter
aplicado e não ter estudado em casa. Acrescenta que não
se sente motivado para estudar, por haver uma grande
componente teórica comparativamente à componente
prática, a qual seria para ele mais cativante. Não revela
outros motivos secundários para o agravamento do ren-
dimento escolar.

Foi decidido manter um acompanhamento mais pró-
ximo, tendo-se agendado consulta no prazo de um mês.
O objetivo da próxima consulta é a avaliação do percur-
so escolar.

De salientar outros temas a trabalhar nas consultas
subsequentes, como a presença de um adulto de refe-
rência distante ou as tarefas a ultrapassar na fase do ciclo
de vida familiar respetivo (pelo adolescente: alteração das
relações com os pais, companheiros e formação da iden-
tidade sexual; pela família: flexibilidade de fronteiras).

DISCUSSÃO
Uma abordagem familiar pode subdividir-se em qua-

tro fases. Primeiro, a suspeita e deteção de um possível

Figura 2. Círculo familiar de Thrower.
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problema. Segundo, efetuar a avaliação das característi-
cas estruturais da família e a sua relação com o proble-
ma. Terceiro, analisar a funcionalidade da família. E, por
último, avaliar a rede social de apoio e os recursos do
utente. Poderá eventualmente existir uma quinta fase: a
do tratamento onde se inclui a terapia familiar.

Primeira fase
A suspeita, de que uma alteração familiar possa ser a

origem do problema em análise, tem em conta as situa-
ções que propiciam maior suscetibilidade de disfunção

familiar, constituindo critérios para avaliação familiar
(Quadro I) – no caso de J., “o aparecimento de doença na
fase de transição do ciclo de vida familiar com demons-
tração de tristeza e irritabilidade”.

Após identificadas estas situações devemos prosseguir
para a fase seguinte: a avaliação das características es-
truturais da família e a sua relação com o problema.

Segunda fase
A situação em que a família se encontra no momento

em que surge o problema é outra etapa importante na

Concordo
totalmente

Concordo na
maior parte

Não concordo
nem discordo

Discordo na
maior parte

Discordo 
totalmente

1 - Por vezes sinto-me só no mundo e sem apoio A B C D E

2 - Não saio com amigos tantas vezes quantas eu gostaria A B C D E

3 - Os amigos não me procuram tantas vezes quantas eu gostaria A B C D E

4 - Quando precido de desabafar com alguém encontro 
facilmente amigos com quem o fazer

A B C D E

5 - Mesmo nas situações mais embaraçosas, se precisar de apoio
de emergência tenho várias pessoas a quem posso recorrer

A B C D E

6 - Às vezes sinto falta de alguém verdadeiramente íntimo que me
compreenda e com quem possa desabafar sobre coisas íntimas

A B C D E

7 - Sinto falta de actividades sociais que me satisfaçam A B C D E

8 - Gostava de participar mais em actividades de organizações
(p.ex. clubes desportivos, escuteiros, partidos políticos, etc.)

A B C D E

9 - Estou satisfeito com a forma como me relaciono com a minha
família

A B C D E

10 - Estou satisfeito com a quantidade de tempo que passo com a
minha família

A B C D E

11 - Estou satisfeito com o que faço em conjunto com a minha 
família

A B C D E

12 - Estou satisfeito com a quantidade de amigos que tenho A B C D E

13 - Estou satisfeito com a quantidade de tempo que passo com
os meus amigos

A B C D E

14 - Estou satisfeito com as actividades e coisas que faço com o
meu grupo de amigos

A B C D E

15 - Estou satisfeito com o tipo de amigos que tenho A B C D E

Figura 3. Pontuação da Escala de Satisfação com o Suporte Social.
Pontuação total de 27 em 75 pontos possíveis.
Pontuação estratificada:
- Satisfação com amigos (Questões 3, 12, 13, 14, 15; Pontuação mínima 5 e máxima 25) = 6 (30%)
- Intimidade/suporte social íntimo (Questões 1, 4, 5, 6; Pontuação mínima 4 e máxima 20) = 11 (69%)
- Satisfação com a família (Questões 9, 10, 11; Pontuação mínima 3 e máxima 15) = 4 (33%)
- Atividades sociais (Questões 2, 7, 8; Pontuação mínima 3 e máxima 15) = 6 (50%)
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abordagem familiar. A análise da estrutura familiar faz-se
através dos instrumentos de avaliação familiar, que per-
mitem avaliar a família ao longo do tempo (genograma),5

no momento (círculo familiar de Thrower),6-7 as dinâmicas
dentro da família (psicofigura de Mitchel),8 a presença de
crises normativas (ciclo de vida familiar)3 e a presença de
crises não normativas/acontecimentos de vida stressantes.

À luz do caso clínico, J. pertence a uma família nuclear
não tradicional, constituída por «avós e neto» (genogra-
ma – Figura 1). Refere boas dinâmicas dentro da família
(psicofigura de Mitchel – Figura 1) mas, apesar disso, no
final da realização do círculo familiar de Thrower revela:

“Gostava de ter o meu pai por perto” e “Eu não falo com
ninguém”. A somar às experiências a vivenciar na etapa
V – filhos adolescentes (ciclo de vida familiar) – asso-
ciam-se as ausências da mãe e a prisão do pai como acon-
tecimentos de vida stressantes. O impacto dos aconteci-
mentos de vida stressantes (AVS) está dependente não
apenas do indivíduo e da avaliação que este faz do even-
to stressor e dos seus recursos pessoais para lidar com ele
(personalidade, estratégias de coping, experiências pes-
soais prévias ou crenças pessoais), mas está dependen-
te também das características familiares, quer seja ao ní-
vel da tipologia estrutural, etapa do ciclo de vida fami-

Situações clínicas McWhiney Saultz Christie-Seely AAP

Sintomas inespecíficos X

Grandes consumidores de consultas X X

Doença crónica X Diagnóstico recente Dificuldade em X
prestar apoio

Efeito mimético X

Problemas emocionais e de X Doença mental X X
comportamento graves

Problemas conjugais e sexuais X Violência Incluindo X
doméstica infertilidade

Problemas envolvendo crianças Negligência X Triangulação Negligência

Doenças relacionadas com estilos Consumo de drogas X Alcoolismo e outros
de vida e ambiente ilícitas

Mudança de fase de ciclo de vida Saúde materna/ X
familiar saúde infantil

Morte na família ou acidente grave X X
com desfiguração ou amputação

Divórcio X X X X

Desemprego X X

Pobreza grave X X

Questões relacionadas com a Necessidade de Dedicação excessiva
situação laboral emigrar

Má adesão terapêutica X

Sempre que o modelo biomédico X
se mostre insuficiente

QUADRO I. Recomendações para avaliação familiar3

Fonte: Costa AM. Critérios para avaliação familiar. In: Rebelo L, editor. A família em medicina geral e familiar: conceitos e práticas. Lisboa: Almedina;

2018. p. 95-113. ISBN 9789724073132

Legenda: AAP = American Academy of Pediatrics.
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liar, relações interpessoais, experiências familiares pré-
vias ou crenças familiares, fatores que vão modular a res-
posta familiar de forma positiva ou negativa.1,9

A presença de um AVS implica interações/mudanças
na vida do paciente que obrigam a uma adaptação fa-
miliar. A adaptabilidade familiar é colocada em prova e,
não havendo capacidade de superar as necessidades en-
contradas, origina-se uma crise familiar. Mantendo-se a
inadaptabilidade, a crise pode progredir para disfunção
familiar.1

Dada a relação de causalidade circular, este processo
de inadaptabilidade não se limita a produzir sintomas na
pessoa afetada pelo AVS, mas os restantes membros da
família poderão também manifestar sintomas patológi-
cos, associados a eventuais problemas de comunicação
e relação na família.1

Terceira fase
A terceira fase implica avaliar a funcionalidade fami-

liar. Esta caracteriza-se pela capacidade de a família cum-
prir e conciliar as suas funções, de forma apropriada à
identidade e vocação dos seus membros, de forma rea-
lista em relação aos perigos e oportunidades que preva-
lecem no meio social, sendo funcionais aquelas que ofe-
recem condições para que os seus membros atinjam es-
ses objetivos.10

Dada a abrangência do conceito de funcionamento fa-
miliar, não existem instrumentos que permitam avaliá-la
de forma global, mas apenas de forma parcial. O modelo
de Olson1,8 avalia a funcionalidade familiar através da ca-
pacidade de adaptação (habilidade do sistema familiar
em mudar a sua estrutura de poder, relações de papéis e
regras de relacionamento), o nível de coesão familiar
(grau de autonomia individual e ligação emocional exis-
tente entre os seus membros) e a comunicação (que é fa-
cilitadora dos processos de mudança).

A comunicação na família de J. foi um dos itens mais
trabalhados. “Notou-se na consulta simultânea (J. e avós)
uma espécie de «conspiração do silêncio» em que os avós
evitavam falar da situação familiar”, “foi abordado o «tema
sensível» com os avós, conduzindo-os a exprimirem-se
perante J. No final, ambas as partes revelaram sentir-se
melhor por terem finalmente abordado o assunto.” O Ap-
gar familiar1,3 avalia a satisfação do indivíduo relativa-
mente ao funcionamento familiar. Esta ferramenta é de-
pendente do insight do indivíduo ao avaliar a perceção
que o próprio tem da sua família relativamente às dife-
rentes dimensões avaliadas (adaptação, participação,

crescimento, afeto e resolução). No caso clínico, J. pon-
tua a sua família como altamente funcional.

Quarta fase
A rede de apoio social pode influenciar de forma po-

sitiva ou negativa os problemas psicossociais. A presen-
ça de uma boa rede de apoio social funciona como me-
canismo protetor dos efeitos prejudiciais dos AVS. Per-
mite proteger a pessoa de sofrer de um problema de saú-
de psicossocial e, se este surgir, diminui o seu impacto
na vida do indivíduo. Já uma rede de apoio social defi-
ciente levará a que o efeito de um AVS sobre a saúde psi-
cossocial do indivíduo seja maior. O tamanho, composi-
ção e dimensão da rede de apoio social são fatores que
influenciam a resposta a este recurso.1,3,9

Este foi um ponto importante na abordagem familiar
de J. Quando questionado a quem recorria quando tinha
um problema ou precisava de desabafar respondeu: “Eu
não falo com ninguém!” O que não só revelou uma rede
de apoio social deficiente, como salientou as dificulda-
des de comunicação no meio familiar.

Na escala de satisfação com o suporte social, uma pon-
tuação geral de 45% confirmou esta lacuna como ajudou
a identificar as componentes, amigos (30%) e família
(33%) como as mais deficitárias.

Em alguns casos o apoio social não está na família ou na
rede social, mas nos recursos do próprio indivíduo. O nível
de resiliência pessoal refere-se à capacidade que o indiví-
duo tem de se adaptar a mudanças, lidar com problemas
ou superar adversidades. A resiliência constrói-se com o
acumular de experiências prévias em que se encontraram
soluções eficazes. Este leque de experiências positivas leva
a que o indivíduo atribua uma importância cada vez me-
nor ao problema, mitigando o efeito negativo dos AVS.1,3,9

A rede social de apoio e recursos do próprio utente
permitem manter o equilíbrio/homeostasia familiar, re-
forçando a sua função e identificando estratégias de co-
ping [utilização da escala de satisfação com o suporte so-
cial (ESSS)4 ou Eco-Mapa]8 (Quadro II).

CONCLUSÃO
A abordagem familiar permite identificar uma com-

ponente familiar que possa estar relacionada ou mesmo
ser origem de disfunção no indivíduo. A sua correta es-
truturação possibilita uma interpretação mais fácil dos
resultados obtidos, a identificação dos recursos disponí-
veis e uma maior capacidade de intervenção.

Como avaliação médica, que é, deve ser realizada sem-
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pre de forma integrada na consulta e associada a um pla-
no de atuação. Este plano visa a aquisição, por parte do
utente, de competências para a resolução dos problemas,
seja através da terapia familiar ou de outro método.
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O apoio social como fator independente de promoção da
saúde:

Elevando a moral e o sentimento de bem-estar

A integração em redes sociais de apoio ajudará a evitar 
experiências negativas

Criando nos indivíduos o sentimento de que é possível obter
ajuda caso necessitem

Protege as pessoas dos efeitos prejudiciais dos AVS:

Atenuando a reação ao stresse

Facilitando o processo de adaptação aos AVS

QUADRO II. Teorias explicativas que relacionam o
apoio social com a saúde

Fonte: de la Revilla Ahumada L, de los Ríos Álvarez AM. La dimensión fa-

miliar en atención primaria. In: Martín Zurro A, Cano Pérez JF, Gené Ba-

dia J, editors. Atención primaria: principios, organización y métodos en me-

dicina de familia. 7ª ed. Barcelona: Elsevier; 2014. p. 63-84. ISBN

9788490227657

Legenda: AVS = Acontecimentos de Vida Stressantes.

ABSTRACT

FAMILY ASSESSMENT: WHEN, HOW AND WHY? A CASE STUDY
Introduction: Family assessment is an important component of medical evaluation, especially in Family Medicine. This case report
seeks to reinforce its importance and promote its use when relevant.
Case report: J. 14 years old, 9th year of schooling. J. is included in a different family environment. He has lived with his grandparents
since he was 12 months old, after his father was arrested and his mother denied parental responsibilities. This situation has become
particularly sensitive in his new stage of life, the adolescence.
Comment:The four-step approach, suspicion and detection of a possible problem, evaluation of the family’s structural characteristics,
evaluation of the family functionality, and evaluation of the social network of support and resources of the patient, allows a global
evaluation of the patient and is a possible starting point for family therapy. The integrated use of family assessment in the consulta-
tion makes it possible to identify a possible family dysfunction and to promote patient empowerment on the resolution of his pro-
blems.

Keywords: Family; Family characteristics; Family health; Family conflict.
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1. Médica Interna de Medicina Geral e Familiar. USF Prelada
2. Médico Assistente de Medicina Geral e Familiar. USF Prelada

INTRODUÇÃO

A
colonoscopia tem vindo a assumir uma im-
portância crescente na atividade clínica diá-
ria pela sua potencialidade diagnóstica e te-
rapêutica. Constitui o exame de primeira li-

nha nos doentes que apresentam sinais e/ou sintomas
sugestivos da existência de patologia do cólon ou do
reto, tornando esta técnica fundamental no âmbito da
patologia do cólon e do reto.1 Sendo um exame fre-
quentemente acompanhado e condicionado pela dor,

Margarida Vaz Pinto,1 Paula Ponte,1 António Luz Pereira2

Prescrição de exames 
adicionais para realização de
colonoscopia com sedação

RESUMO
No contexto atual dos recursos em saúde, a procura de eficiência é um imperativo. Este é um dos princípios essenciais da me-
dicina geral e familiar.
Objetivos: Caracterizar os procedimentos relativos a meios complementares de diagnóstico (MCDT) das instituições conven-
cionadas com a ARS Norte para a realização de colonoscopia com sedação.
Metodologia: Durante o mês de março foram contactadas por telefone instituições convencionadas com a ARS Norte, que rea-
lizam colonoscopia sob sedação, na área de influência do ACeS Porto Ocidental. Foram colocadas questões relativas aos exa-
mes pedidos para realização de colonoscopia com sedação, prazo em que são válidos e procedimentos de acordo com faixa etá-
ria e comorbilidades.
Resultados: Vinte e duas instituições foram contactadas, tendo sido obtidas 19 respostas – taxa de resposta de 86%; 100% das
instituições pede estudo da coagulação, 95% hemograma com plaquetas; 58% função renal; 53% glicose; 42% ionograma; e
100% ECG. Relativamente ao ECG e a procedimentos específicos na presença de comorbilidades verificou-se que não existiam
critérios uniformes. O prazo em que os exames são válidos variou entre três e seis meses. O custo total em MCDT variou entre
um valor mínimo de 10,38 euros e um valor máximo de 41,66 euros. Considerando o número de colonoscopias realizadas no
ano de 2015 no ACeS Porto Ocidental (3.072), estima-se que o custo destes exames possa variar entre € 31.887,36 e 
€ 127.979,52, ou seja, a diferença de procedimentos envolve um valor estimado de € 96.092,16.
Discussão:Verificaram-se diferenças no tipo de atendimento prestado, na clareza da informação fornecida, no conhecimento
relativo aos exames complementares de diagnóstico e nos critérios que justificam o pedido de ECG.
Conclusões: Ficou clara a necessidade de elaborar um documento de consenso que permita diminuir a variabilidade destes pro-
cedimentos, evitar procedimentos/gastos desnecessários, garantindo a segurança e as boas práticas relativas a estes procedi-
mentos.

Palavras-chave: Colonoscopia; Convencionados; Eficiência; Procedimentos associados.

a realização com sedação/anestesia deve estar dispo-
nível. Sabe-se que grande parte das colonoscopias são
efetuadas sob sedação/anestesia e que, dependendo
da farmacocinética e farmacodinâmica do fármaco uti-
lizado, do perfil fisiológico do utente e da experiência
do profissional, a sedação pode ser díficil de estabilizar
e evoluir para anestesia.1

O rastreio oportunístico do cancro do cólon e reto é,
em nosso entender, um verdadeiro desafio às premis-
sas que constituem a integração funcional, uma vez
que devem ser garantidos serviços prestados pelos vá-
rios profissionais, em vários locais ou organizações ao
longo do tempo, de acordo com as necessidades espe-

artigosbreves
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cíficas de cada utente, segundo um determinado nível
de conhecimento e tecnologia disponível.2 Isto signifi-
ca uma prestação de cuidados de saúde com valor para
o utente, baseada na coordenação, comunicação e coo-
peração efetiva das funções e atividades básicas de-
senvolvidas nas unidades operacionais do sistema de
produção. Só assim se garantirão cuidados de saúde
mais custo-efetivos com qualidade.3

Os médicos de família são chamados diariamente a
encontrar respostas adequadas para problemas espe-
cíficos e necessidades específicas de saúde. Assim, de-
ver-se-á procurar integrar conhecimento atualizado,
homogeneizando as atuações com o objetivo de atin-
gir resultados em termos de ganhos em saúde, com o
menor custo possível, sem desperdícios ou gastos des-
necessários, reduzindo desigualdades inaceitáveis em
saúde. Este conjunto de práticas e atitudes permitem
uma melhoria contínua da qualidade dos processos 
assistenciais e de intervenção em saúde, promovendo
a motivação e satisfação dos profissionais, a capacita-
ção, autonomia e satisfação dos utentes.4 Deste modo,
devem ser identificadas todas as áreas em que as prá-
ticas efetivamente não se traduzem em melhores cui-
dados para os utentes. Essa identificação permitirá uma
correção destas práticas com verdadeiros ganhos em
eficiência.

Na nossa prática clínica somos confrontados com a
necessidade de prescrição de exames adicionais para a
realização de colonoscopia com sedação, sem qualquer
suporte pelo clausulado que aprovou as convenções na
área da endoscopia gastroenterológica.

Tendo observado que utentes com patologias e ida-
de semelhantes solicitam diferentes protocolos para
realização de endoscopia digestiva baixa com sedação,
de acordo com o convencionado que escolheram, sur-
giu a necessidade de analisar os procedimentos das ins-
tituições convencionadas que servem a nossa comuni-
dade.

OBJETIVO
Caracterizar os procedimentos das instituições con-

vencionadas com a ARS Norte da nossa área de atua-
ção para a realização de colonoscopia com sedação.

MÉTODO
Durante o mês de março de 2016 foram contactadas

por telefone instituições que realizam colonoscopias
sob sedação, convencionadas com a ARS Norte, tendo
sido excluídas todas as que se encontravam fora da área
geográfica usada pelos nossos utentes. A seleção foi fei-
ta através da listagem oficial disponível no site da ARS
Norte obtida em 15/02/2016. Foram colocadas as se-
guintes questões: quais as análises e exames pedidos;
qual o prazo em que os meios complementares de diag-
nóstico (MCDT) são considerados válidos; a distinção
de procedimentos de acordo com faixa etária e comor-
bilidades. Os dados recolhidos foram analisados em Ex-
cel.

RESULTADOS 
De uma lista de 22 instituições contactadas, duas já

não realizam colonoscopia e noutra o número não se
encontrava atribuído. Foram, portanto, obtidas res-
postas de um total de 19 instituições.

A totalidade das instituições requeria estudo da coa-
gulação (INR), 95% hemograma com plaquetas; 58%
função renal; 53% glicose; e 42% ionograma. Relativa-
mente à necessidade de ECG, 26% das unidades re-
queriam ECG independentemente da idade, enquanto
todas as restantes o faziam de acordo com a idade do
utente. Em 16% das instituições, o ECG era requerido
se a idade estivesse acima de 40 anos; enquanto outros
16% o faziam apenas quando a idade fosse superior a
45 anos. Em 32% das instituições e perante uma idade
superior a 50 anos era requerido o ECG; num caso (6%)
se a idade fosse superior a 55 anos. Num outro caso era
feita a distinção da idade de acordo com o género: mu-
lheres com mais de 50 anos e homens com mais de 65
anos. A existência de patologia cardíaca, independen-
temente da idade, era razão para a necessidade de ECG
em 11% das instituições. Verificou-se a existência de
procedimentos diferentes relativamente ao pedido de
ECG dentro do mesmo grupo de saúde, sendo que a ida-
de requerida era superior a 45 anos num local e 50 anos
noutro. Os dados obtidos encontram-se resumidos nos
Quadros I e II.

Quanto ao prazo dos MCDT, 17 instituições referiram
seis meses, outra quatro meses e ainda outra três me-
ses. A maioria das instituições não apresentava proce-
dimentos específicos de acordo com a presença de co-
morbilidades. Uma instituição referia necessidade de
estudo detalhado das comorbilidades; uma, quando
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em presença de patologia pulmonar (doença pulmonar
obstrutiva crónica/asma/bronquite), solicitava radio-
grafia de tórax e espirometria; outra requeria relatório
médico das comorbilidades; uma instituição pedia fun-
ção tiroideia perante antecedentes de patologia ou ci-
rurgia tiroideia; outra instituição requeria ecocardio-
grama face a antecedentes de acidente vascular cere-
bral ou enfarte agudo do miocárdio; uma instituição re-
feria, se necessário, avaliação prévia feita pela
anestesiologia e consequente orientação dos MCDT
(Quadro II). Relativamente ao custo dos MCDT verifi-
cou-se um valor mínimo de € 10,38 e um valor máximo

nimo de € 31.887,36 e umvalor máximo de € 127.979,52.
Deste modo, a variabilidade de procedimentos envol-
ve uma diferença estimada de € 96.092,16. 

DISCUSSÃO 
Com base nestes resultados é fundamental que seja

feita uma discussão por parte de todos os profissionais
envolvidos nestes procedimentos. Consideramos im-
portante o esclarecimento da influência do tipo de se-
dação na qualidade das colonoscopias efetuadas. Ques-
tionamos se esta relação depende na maior parte dos
casos da capacidade técnica do gastroenterologista,

Outros exames de
Hemog. Est. Função acordo com Min. Máx.

Convencionado c/ Plaq. coagulação Glicose renal Ionograma ECG comorbilidades € €

A X X – 10,38

B, C e D X X * – 11,51 15,38

E X X * Ecocardiograma 11,51 56,08

F X X X * – 14,11 17,98

G X X X X * – 15,31 19,18

H X X X X * Espirometria 15,31 41,66
+ RX Tórax

I, J e K X X X – 15,38

L, M, N, O e P X X X X X * – 16,91 20,78

Q X X X X X * Função tiroideia 16,91 31,68

R X X X X X * Estudo «detalhado» 16,91 –

S X X X X X X – 20,78

QUADRO II. Dados obtidos relativamente aos procedimentos e custos de cada convencionado

Nota: *pedido de ECG de acordo com faixa etária (ver Quadro I).

Idade % Instituições (n=19)

Qualquer idade 26%(5)

> 40A 16%(3)

> 45A 16%(3)

> 50A 32%(6)

> 55A 5%(1)

> 50 se > 65 se 5%(1)

QUADRO I. Pedido de ECG de acordo com a idade
que poderia atingir € 41,66. Este valor máximo refere-
-se às situações em que a instituição requere, adicio-
nalmente, radiografia de tórax e espirometria. Verifica-
-se que numa instituição o custo máximo é difícil de cal-
cular, uma vez que a instituição refere como necessá-
rio um estudo detalhado das comorbilidades apresen-
tadas pelos utentes.

Por fim, considerando o número de colonoscopias
realizadas no ano de 2015 no ACeS Porto Ocidental
(3.072), podemos estimar um gasto entre um valor mí-
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sendo por isso independente da qualidade da sedação.
Ou, por outro lado, exames complementares de diag-
nóstico mais completos significam melhor sedação e,
consequentemente, colonoscopias de maior qualida-
de?

Apesar de não ter feito parte dos objetivos desde es-
tudo constatou-se a frequente utilização, por parte dos
prestadores, de nomenclatura não normalizada (aná-
lises gerais, bioquímica simples, teste de coagulação)
que merece alguma reflexão e até talvez um estudo di-
recionado à definição destes termos, tendente à sua
uniformização na comunicação entre os diversos pro-
fissionais. A variabilidade verificada relativamente ao
pedido dos ECG reflete uma ausência de uniformização
relativa a critérios que justifiquem a realização deste
exame.

Nas normas de avaliação e garantia da qualidade da
endoscopia digestiva em Portugal vemos esclarecidas
as questões relativas à avaliação do doente, estratifica-
ção do risco e preparação apenas nos indicadores de
qualidade da endoscopia digestiva alta.5 Na literatura
internacional, uma revisão de 2013 opta por abordar a
endoscopia digestiva na sua globalidade salientando a
necessidade da anamnese e exame físicos, especial-
mente nos casos em que será utilizada uma sedação
moderada ou profunda. É considerado um aspeto es-
sencial a existência da doença cardiovascular, respira-
tória, neurológica, psiquiátrica, endócrina, renal ou de
coagulopatias.6Questionamos o porquê da ausência de
normas relativas à avaliação do doente e estratificação
do risco nos indicadores de qualidade das colonosco-
pias. Numa realidade em que os utentes apresentam
mais comorbilidades existem intervenções técnicas
cada vez mais complexas, sendo necessária uma práti-
ca custo-efetiva. É, assim, crucial discutir e uniformi-
zar estas normas.

Uma avaliação médica prévia ao procedimento po-
derá determinar caso a caso o nível de sedação prefe-
rível para cada doente, minimizando assim a imprevi-
sibilidade e práticas desnecessárias inerentes ao pro-
cedimento.7 Qual o papel da história clínica, exame fí-
sico, história medicamentosa e classificação ASA na
sedação?

Por fim, considera-se relevante a resposta às se-
guintes questões: as diferentes instituições estão a cum-
prir os indicadores de qualidade das colonoscopias?

Como e quem está a fazer esta monitorização? Qual a
taxa de realização de colonoscopias totais completas
das diferentes instituições? Os insucessos na execução
do procedimento são justificados? Qual a taxa de com-
plicações de cada instituição e quais as mais frequen-
tes? Estarão os exames requeridos por estas institui-
ções associados a uma melhoria destes fatores?

CONCLUSÕES 
Não sendo este o objetivo do trabalho, e não tendo

por isso dados suficientes, não podemos afirmar/con-
cluir qual a instituição com a prática mais adequada.

Na nossa prática somos desafiados a prestar serviços
e cuidados de saúde de qualidade custo�efetivos, ba-
seados na evidência científica e no respeito por padrões
de qualidade definidos por entidades de referência e re-
conhecidos pelo Ministério da Saúde. Assim, indivi-
dualmente, por equipas, unidade, serviço e organiza-
ção, fica clara a necessidade de identificar problemas
específicos e requerer respostas adequadas.

Este trabalho identifica uma área suscetível de uni-
formização com melhoria da eficiência através da ela-
boração de um documento de consenso que permita
diminuir a variabilidade destes procedimentos e ga-
rantir que as melhores práticas estão a ser instituídas.

É também identificada uma área com necessidade
de uma maior integração de cuidados, da qual resulta-
ria um aumento da satisfação dos utentes e médicos de
família.
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ABSTRACT

PRESCRIPTION OF ADDITIONAL TESTS TO PERFORM COLONOSCOPY UNDER SEDATION
In the current context of health resources, efficiency is a crucial goal. This matter is essential and one of the fundamental prin-
ciples of general practice/family medicine.
Objectives: To characterise the procedures related with the prescription of additional tests to perform colonoscopy with se-
dation, of the institutions under convention with the North Regional Health Administration.
Methods: The institutions of Porto Ocidental Health Centre Group (ACeS) that provide colonoscopy under sedation to Natio-
nal Health Services (NHS) beneficiaries were contacted, in March 2016, by telephone. The questions focused on the additional
exams required to perform colonoscopy under sedation, for how long the additional tests were valid, and on the differences on
procedures according to age and presence of co-morbidities.
Results: Twenty-two institutions were contacted, and 19 responses were obtained – response rate of 86%; 100% of the insti-
tutions request international normalized ratio (INR), 95% haemogram with platelet count; 58% kidney function; 53% glucose;
42% ionogram; and 100% EKG. There were no standard criteria regarding the prescription of EKG or other specific procedures
related with the presence of co-morbidities. The period in which the additional tests were valid varied between three and six
months. The total cost of additional tests varied between a minimum of € 10.38 and a maximum of € 41.66. Considering the
number of colonoscopies performed in the year 2015 at ACeS Porto (3072), it is estimated that the cost of these tests can vary
between € 31,887.36 and € 127,979.52, with an estimated difference in procedures of € 96,092.16.
Discussion: Differences were observed in the type of care provided, in the clarity of the information shared, in the knowledge
of the additional exams performed, and in the criteria for request of EKG.
Conclusions: There is a clear need to develop a consensus document that will allow to reduce the variability of these proce-
dures, avoid unnecessary procedures/expenses, ensuring safety and best practice regarding to these procedures.

Keywords: Colonoscopy; Diagnostic tests; Efficiency, Organisational.
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INTRODUÇÃO

A
s doenças cardiovasculares são a principal cau-
sa de morbimortalidade em Portugal. A hiper-
tensão arterial (HTA), que atinge cerca de 42% da
população adulta portuguesa, é um dos princi-

pais fatores de risco para a ocorrência de eventos cere-
brovasculares, coronários, insuficiência cardíaca e renal.1

A estratificação do risco cardiovascular e a deteção pre-
coce de lesão de órgão alvo são essenciais para orientar o
tratamento de indivíduos com HTA. Um dos órgãos mais
frequentemente atingidos pela doença hipertensiva é o
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Lesão renal em doentes com
hipertensão arterial: estudo em
cuidados de saúde primários na
região de Braga

RESUMO
Introdução: A hipertensão arterial pode ser causa ou consequência da doença renal crónica. Em quaisquer das circunstâncias, a in-
fluência da pressão arterial elevada sobre o rim pode traduzir-se por uma alteração da taxa de excreção de albumina e/ou um mais rá-
pido declínio da taxa de filtração glomerular (TFG).
Objetivos: Estimar a prevalência de microalbuminúria (MA) e doença renal crónica (DRC) em doentes com hipertensão arterial (HTA)
de duas Unidades de Saúde Familiar do Norte de Portugal. Perceber se fatores individuais testados estão associados com a presença
de MA e DRC.
Métodos: O estudo incluiu pessoas adultas com o diagnóstico de hipertensão arterial. Recolha de dados nos programas MIM@UF e
SClínico, durante o ano de 2015. Variáveis: idade, género, peso corporal, controlo da tensão arterial, tempo de evolução da doença, dia-
betes mellitus e utilização de fármacos inibidores do eixo renina-angiotensina. Foi criado um modelo de regressão logística para iden-
tificar os fatores associados à presença de DRC e MA.
Resultados: Da amostra de 310 hipertensos, com média de idades de 68,1 anos, 51,9% eram mulheres. A prevalência de MA foi de
10,6%, preferencialmente determinada na urina de 24 horas (54,5%). A prevalência de DRC com TFG<60ml/min foi de 22,6%. Atra-
vés da análise estatística inferencial encontrou-se correlação estatística positiva entre a existência MA e o excesso peso/obesidade
(p=0,046), o género masculino (p=0,035) e a não utilização de iECA/ARA (p=0,034). A DRC (TFG <60 ml/min) parece estar associada
ao aumento da idade (p=0,005) e ao excesso de peso/obesidade (p<0,001).
Discussão: A lesão renal está presente numa considerável proporção das pessoas com hipertensão arterial seguidas nos cuidados de
saúde primários. Cabe ao médico de família a deteção precoce de lesão renal, com recurso aos métodos de rastreio adequados, bem
como conhecer os principais fatores de risco modificáveis para tentar evitar a progressão da doença renovascular.

Palavras-chave: Hipertensão; Albuminúria; Doença renal crónica; Cuidados de saúde primários.

rim. O envolvimento renal é um fator de risco indepen-
dente para eventos cardiovasculares adversos.2 A lesão re-
nal pode ser detetada pela presença de microalbuminúria
(MA), um indicador de lesão precoce. A MA define-se como
uma moderada elevação da excreção de albumina na uri-
na (entre 30-300 mg/dia).3 Atualmente é considerada um
importante fator de risco de doença e mortalidade car-
diovasculares em doentes diabéticos e/ou hipertensos,
traduzindo disfunção endotelial/vascular generalizada,
conforme corroborado por diversos estudos publicados.4-6

Estes dados foram reforçados por um estudo observacio-
nal realizado em Portugal, que confirmou a MA como um
poderoso preditor de alto risco cardiovascular mesmo em
doentes hipertensos não diabéticos, estando associada
com HTA mal controlada, maior prevalência de hipertro-
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fia do ventrículo esquerdo, arritmias ventriculares e doen-
ça cerebrovascular.7

Da mesma forma que a MA parece ser um forte preditor
do risco cardiovascular em doentes hipertensos, a evidên-
cia mostra que a redução na excreção de albumina urinária
se traduz numa diminuição da ocorrência de eventos car-
diovasculares, particularmente nos doentes tratados com
fármacos bloqueadores do eixo renina-angiotensina. O es-
tudo LIFE (Losartan Intervention For Endpoint redution in
hypertension) mostrou que a redução da MA estava asso-
ciada a uma redução significativa do risco de enfarte do
miocárdio não fatal ou acidente vascular cerebral.8

A quantificação da MA pode ser efetuada através da
proteinúria de 24 horas (método de referência) ou da ra-
zão albumina-creatinina, determinada em amostra de uri-
na, preferencialmente a primeira da manhã. Num estudo
recente realizado em Portugal, a deteção de MA por amos-
tra de urina revelou uma alta sensibilidade (>91%) em pes-
soas hipertensas com/sem diabetes mellitus (DM), bem
como um elevado (>96%) valor preditivo negativo em re-
lação à colheita de 24 horas, confirmando este método
como fiável e útil no rastreio de MA.9 Devido à simplicida-
de de colheita, alta sensibilidade, elevado valor preditivo
negativo e baixo custo, a deteção de MA por amostra de uri-
na assume-se como um instrumento de eleição no rasteio
de MA nos cuidados de saúde primários.

A Doença Renal Crónica (DRC) é diagnosticada com base
na redução da taxa de filtração glomerular (TFG) e/ou na de-
teção de níveis elevados de excreção urinária de albumina.

A DRC é um dos principais problemas de saúde públi-
ca do mundo, afetando cerca de 10-15% da população
adulta, estando a sua prevalência a aumentar, quer em
países desenvolvidos, quer em países em desenvolvimen-
to.10 Segundo a National Kidney Foundation, a resolução
deste problema de saúde pública passa por estratégias de
prevenção, mas inicialmente é fundamental conhecer esta
realidade, nomeadamente a sua prevalência, bem como os
seus fatores associados.11 Existe uma estreita relação entre
DRC e HTA. Todavia, independentemente da sua causa, a
DRC aumenta o risco de morte, de doença cardiovascular
e de doença renal terminal.12

A prevalência da DRC em doentes hipertensos não é
unânime, com grandes variações em diferentes contextos
e em diferentes países.13-15 Tendo em conta esta heteroge-
neidade e sendo fundamental fazer o diagnóstico da si-
tuação em populações específicas, considerou-se perti-
nente avaliar a prevalência de DRC numa população hi-
pertensa dos cuidados de saúde primários, bem como ve-

rificar se existia associação com o controlo da tensão ar-
terial, tempo de evolução da doença, existência concomi-
tante de DM e utilização de fármacos Inibidores do eixo
renina-angiotensina (iECA ou ARA).

O presente trabalho pretendeu ainda determinar a preva-
lência de MA. Refira-se que, surpreendentemente, não são
muitos nem consistentes os dados acerca de verdadeira pre-
valência de MA na população hipertensa, com prevalências
descritas que variam desde os 4% aos 46%.16 Por outro lado,
pretendemos determinar qual o meio complementar de diag-
nóstico (MCDT) preferencialmente usado na determinação
da MA e perceber se existia associação entre MA e alguns fa-
tores individuais, alguns deles potencialmente modificáveis.

MÉTODOS
Estudo observacional transversal de uma população de

pessoas com hipertensão com idade igual ou superior a 18
anos de idade, inscritos a 31 de janeiro de 2016 em duas
USF da região do Minho, ambas com área de influência
predominantemente urbana.

De um total de 5344 pessoas com hipertensão, definiu-se
uma amostra aleatória de 310 indivíduos, de acordo com a
proporção estimada de MA/DRC em doentes hipertensos de
30%, obtida na literatura internacional, e um erro amostral
de 5%. As variáveis estudadas foram a idade, o género, o peso
corporal, a presença de MA, o método de determinação da
taxa de excreção de albumina, a TFG, o controlo da tensão
arterial, o tempo de evolução da doença hipertensiva, a pre-
sença de DM e o uso de medicação inibidora do eixo renina
angiotensina (iECA ou ARA). A identificação das pessoas com
HTA foi feita com recurso ao Módulo de Informação e Mo-
nitorização das Unidades Funcionais (codificado pelo ICPC-
2 como K86 ou K87) e na obtenção dos dados foram utiliza-
dos os registos informatizados do Sistema de Apoio ao Mé-
dico (SClínico). Definiu-se a presença de MA como uma ex-
creção de albumina na faixa de 30-300 mg/24h ou razão
albumina/creatinina de 30-300 mg/g. A TFG foi avaliada pela
fórmula de Cockcroft-Gaulte o controlo da tensão arterial de-
finido como um valor de tensão arterial <140/90 mmHg ou
<150/90 se ≥ 80 anos, avaliado pelo valor médio dos registos
durante o ano de 2015. Excluíram-se os doentes sem infor-
mação sobre as variáveis analisadas pelo estudo durante o
ano de 2015 ou com hipertensão de causa secundária, sen-
do substituídos de acordo com a ordem de aleatorização
previamente estabelecida.

A recolha dos dados foi realizada pelos investigadores,
médicos do internato complementar de medicina geral e
familiar das respetivas USF, após aprovação do protocolo
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de investigação pela Comissão de Ética para a Saúde da Ad-
ministração Regional de Saúde (ARS) do Norte.

A análise estatística foi efetuada com recurso ao Statis-
tical Package for the Social Sciences, versão 21 (SPSS®),
com um nível de significância estatística de 5% (p<0,05).
Foi utilizado o teste qui-quadrado para comparação entre
variáveis qualitativas. As variáveis contínuas foram com-
paradas com recurso ao teste t e análise ANOVA, após ter
sido verificada a normalidade das variáveis através do tes-
te Kolmogorov-Smirnov com a correlação de Lilliefors. A
criação de um modelo de regressão logística binária foi
utilizada para análise multivariada dos dados.

RESULTADOS
Em ambas as Unidades de Saúde Familiar (USF) esta-

vam inscritas, em janeiro de 2016, 5344 pessoas com hi-
pertensão, tendo sido incluídos no estudo 310 indivíduos.
Foram estudados 51,9% (n=161) indivíduos do género fe-
minino e 48,1% (n=149) do género masculino, com idade
média de 68 anos, sem diferença estatisticamente signifi-
cativa na média de idades entre os géneros (p=0,244). A
maioria das pessoas estudadas (61,9%, n=192) tinha ≥ 65
anos e 31,9% (n=99) tinha ≥ 75 anos.

Aproximadamente 80% das pessoas apresentavam ex-
cesso de peso ou obesidade e igual proporção da amostra
estudada tinha a tensão arterial controlada. A comorbili-
dade com a DM estava presente em 31% dos indivíduos.

O tempo médio de evolução da HTA foi de 13,3 anos,
sem diferença entre géneros (14,1 nas mulheres e 12,5 nos
homens, p=0,512), entre o grupo com HTA controlada e
não controlada (p=0,256), entre o grupo com e sem MA
(p=0,119) e entre os que apresentam DM e os que não apre-
sentam (p=0,077). A prescrição de iECA ou de ARA ocor-
reu em cerca de 90% dos indivíduos. Encontrou-se dife-
rença estatisticamente significativa (p=0,014) na média do
tempo de evolução da doença nos grupos medicados (13,6
anos) e não medicados (10,9 anos) com estes fármacos.

Relativamente à Doença Renal Crónica (DRC), 42,9% dos
indivíduos (n=133) apresentava TFG ≥ 90ml/min, 34,5%
(n=107) tinha TFG entre 60-89ml/min e 22,6% dos indiví-
duos (n=70) apresentava TFG < 60ml/min. Não se encon-
trou diferença estatisticamente significativa entre os grupos
com TFG ≥ 60ml/min e < 60ml/min e o tempo de evolução
da doença, a tensão arterial controlada e a comorbilidade
com a DM (p=0,840; p=0,174 e p=0,698, respetivamente). Por
outro lado, verificou-se que as pessoas com TFG < 60ml/min
tinham uma média de idade superior (79,3 anos) compara-
tivamente à das pessoas com TFG ≥60ml/min (64,9 anos),

sendo esta diferença estatisticamente significativa
(p=0,019). Do mesmo modo, verificou-se que a TFG 
< 60ml/min foi mais frequente em mulheres (p=0,019), em
pessoas com excesso de peso ou obesidade (p<0,001) e em
pessoas medicadas com ARA/iECA (p=0,028).

Foi detetada a presença de MA em 10,6% dos indivíduos
(n=33). O meio complementar de diagnóstico mais utili-
zado para a sua determinação foi a urina de 24 horas
(54,5%), sendo a amostra ocasional de urina utilizada nos
restantes 45,5% dos casos.

Quando se compararam os grupos com e sem MA, en-
controu-se diferença estatisticamente significativa em re-
lação ao género, sendo a MA mais comum nos homens
(p=0,024).

De modo a tentar neutralizar o efeito das variáveis de
confundimento, procedeu-se à construção de modelos de
regressão logística binária para tentar encontrar relação
entre a doença renal crónica com TFG <60ml/min e algu-
mas variáveis do estudo (género, idade, excesso de peso ou
obesidade, tensão arterial controlada, tempo de evolução
da doença, comorbilidade com DM e uso de iECA/ARA).
Deste modo, encontrou-se associação estatisticamente
significativa entre a DRC com TFG <60ml/min e a idade
(OR=1,2; p=0,005) e o excesso de peso e/ou obesidade
(OR=0,2; p<0,001).

Com o mesmo objetivo, construiu-se um modelo de re-
gressão logística binária para procurar relação entre a pre-
sença de MA e o género, a idade, o excesso de peso/obesi-
dade, tensão arterial controlada, tempo de evolução da
doença, comorbilidade com DM e uso de iECA/ARA. Assim,
encontrou-se relação estatisticamente significativa entre a
presença de MA e o género masculino (OR=2,4; p=0,032), o
excesso de peso ou obesidade (OR=0,43; p=0,046) e a não
utilização de iECA/ARA (OR=0,32; p=0,034).

DISCUSSÃO
As lesões subclínicas de órgãos-alvo influenciam o

prognóstico de uma pessoa com HTA. A MA é um marca-
dor de lesão endotelial e um preditor de morbimortalida-
de cardiovascular, fornecendo informações importantes
para determinar o perfil de risco de doentes hipertensos.
Na população estudada, a prevalência de MA foi de 10,6%.
Embora em reduzido número, os estudos nacionais reali-
zados em cuidados de saúde primários estimam preva-
lências superiores, entre os 17% e os 29%.7,17 Esta diferen-
ça pode ser explicada por fatores regionais ou ainda, pelo
facto de terem sido excluídas pessoas com informação in-
suficiente sobre as variáveis analisadas, pois poderiam ser



pessoas mal controladas/com complicações, de segui-
mento preferencial em âmbito hospitalar. Verificou-se que
o género masculino, o excesso de peso/obesidade e a não
utilização de iECA/ARA se associavam com a presença de
MA. Existem outros estudos a nível internacional que cor-
roboram estas associações.16,18 Apesar de neste estudo não
ser significativa a relação entre o mau controlo da pressão
arterial e MA, esta relação está bem documentada na lite-
ratura internaional.9,18 O uso dos valores de tensão arterial
apenas da consulta e o facto de ter sido estudada a pres-
crição por classe farmacológica, sem ter em conta o fár-
maco, posologia ou mesmo a adesão ao tratamento, po-
derão ter contribuído para esta diferença.

Relativamente ao método de rastreio de MA, foi usada
a amostra ocasional de urina em aproximadamente me-
tade (45.5% vs 54.5% urina 24 horas) dos casos. Devido à
sua simplicidade de colheita, alta sensibilidade, valor pre-
ditivo negativo e baixo custo, este é o instrumento de elei-
ção no rasteio de MA nos cuidados de saúde primários.
Não obstante, estudos que compararam a amostra oca-
sional vs amostra 24 horas, revelaram que a amostra oca-
sional foi um teste útil para o rastreio, embora não con-
fiável para o seguimento de doentes com MA.9 À luz dos
conhecimentos atuais, a pesquisa por amostra ocasional
será suficiente para a determinação de MA quando o re-
sultado for negativo. Por outro lado, quando o resultado for
positivo, deverá ser efetuada uma análise de urina de 24
horas para confirmar a presença de MA (valor preditivo po-
sitivo da amostra ocasional de urina é de 41%).9 Dados so-
bre custo-eficácia acerca do uso da amostra ocasional
como teste de rastreio de MA, mostraram que a utilização
deste método representa uma redução nos custos.9 Com
efeito, consideramos que a divulgação destes dados e a
consequente discussão interpares acerca dos procedi-
mentos atuais, poderá ter um impacto benéfico no senti-
do de uma uniformização de procedimentos.

No que concerne à DRC, constatou-se que cerca de 23%
das pessoas apresentavam TFG < 60 ml/min. São escassos
os estudos recentes e adaptados à nossa população que
descrevem a prevalência de DRC em doentes hipertensos.
Vara-González e seus colaboradores, num estudo realiza-
do em Espanha em pessoas hipertensas sob terapêutica
antihipertensiva, estimaram uma prevalência de DRC (de-
finida como TFG < 60 ml/min) a rondar os 26%.13 Signifi-
ca isto que cerca de 1 em cada 4 pessoas com HTA têm DRC
importante, com implicações na gestão terapêutica e acar-
retando maior risco de doença renal terminal e morbi-
mortalidade cardiovascular. Quer a idade avançada, quer
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o excesso de peso ou obesidade, associaram-se positiva-
mente com a presença de TFG < 60 ml/min. Se a idade é
uma variável não modificável e que não surpreende que
esteja associada ao declínio da TFG, o excesso ponderal é
passível de ser corrigido, com uma abordagem multifato-
rial correta e assertiva.

Este estudo de caráter local teve como propósito a ava-
liação de uma das complicações mais frequentes da hi-
pertensão arterial, a lesão renal, possibilitando um co-
nhecimento mais detalhado da nossa população e de pos-
síveis fatores de intervenção. A reduzida dimensão amos-
tral, a possível existência de variáveis de confundimento,
a fiabilidade dos registos/codificação, o viés de seleção
condicionado pela exclusão de doentes com preenchi-
mento deficitário da ficha de HTA e o controlo da tensão
arterial definido com registos do consultório, limitam a
generalização dos resultados a outras populações. Consi-
deramos importante alertar para o risco renovascular au-
mentado nos doentes com HTA, pois frequentemente as-
sociam os fatores de risco “tradicionais” (hipertensão, dia-
betes, dislipidemias) com os “não tradicionais”, como a
MA ou a redução da TFG. Deste modo, os autores consi-
deram crucial a promoção de estilos de vida saudáveis, o
rigoroso controlo da pressão arterial, bem como conhecer
e atuar precocemente sobre os fatores de risco potencial-
mente modificáveis associados ao aparecimento de lesão
renal nas pessoas hipertensas.
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ABSTRACT

RENAL DAMAGE IN HYPERTENSIVE PATIENTS: PRIMARY HEALTHCARE UNITS STUDY IN BRAGA REGION
Introduction: Hypertension maybe cause or consequence of chronic kidney disease (CKD). High blood pressure can change al-
bumin excretion rate and/or lead to more rapid decline of glomerular filtration rate (GFR).
Objetive: Determine the prevalence of the microalbuminuria (MA) and CKD in patients with hypertension of two Northern
Portuguese Primary Health Care Providers.  Verify the relationship between individual factors and MA/CKD. 
Methods:Adults diagnosed with arterial hypertension were included in this study. Data collection from MIM@UF and SClínico
programs, during 2015. Variables: age, gender, body weight, blood pressure control, length of disease, diabetes mellitus and re-
nin angiotensin inhibitor drugs users. Then a binary logistic regression model was created to identify possible risk factors asso-
ciated with MA and CKD. 
Results: The study included 310 individuals with arterial hypertension, mostly women (51,9%) with average age of 68,1 years.
MA was present in 10,6%, preferentially determined by 24 hours urine collection (54,5%). The prevalence of CKD with GFR
<60ml/min was 22,6%. We found statistical correlation with MA and overweight (p=0,046), male (p=0,035) and no treatment
with renin angiotensin inhibitors (p=0,034). The increased age and overweight/obesity are associated with CKD (GFR<60ml/min).
Discussion: Renal damage is present in an important proportion of hypertensive people followed up in primary care. The fa-
mily doctor has an important role in early detection of renal lesion and with the appropriate screening methods, should be able
to recognize the modifiable risk factors for preventing progression of renal disease.

Keywords: Hypertension; Albuminuria; Chronic kidney disease; Primary Health Care
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INTRODUÇÃO

A
inda que pouco consensual, a terapêutica 
antiemética é amplamente utilizada na prática
clínica com o objetivo de minimizar a desidra-
tação e diminuir a necessidade de fluidoterapia

endovenosa.1 De acordo com o seu local de ação, estes fár-
macos podem ser antagonistas dos recetores de dopami-
na, histamina ou serotonina (Quadro I).2

Os antieméticos mais usados são os antidopaminérgi-
cos que agem através do bloqueio dos recetores de dopa-
mina do trato gastrointestinal e do sistema nervoso cen-
tral. O bloqueio destes recetores a nível do trato gastroin-
testinal permite estimular a motilidade gastrointestinal,
aumentar o tónus do esfíncter esofágico inferior, inibir a
produção de secreções e diminuir o fluxo sanguíneo para
as mucosas. O bloqueio ao nível do sistema nervoso cen-
tral permite obter o efeito desejado, que é a inibição do vó-
mito, mas está mais frequentemente associado a efeitos

Alexandra Cadete,* Lara Sutil,* Carine Silva,* Joana Simões*

A importância da partilha da
informação clínica: o relato de
caso de uma reação adversa

RESUMO
Introdução: Ainda que pouco consensual, a terapêutica antiemética é amplamente utilizada na prática clínica com o objetivo de
minimizar a desidratação e diminuir a necessidade de fluidoterapia endovenosa. A escolha do antiemético é de extrema importância,
dada a incidência de reações adversas que pode alcançar os 25% em idade pediátrica.
Descrição do caso:Adolescente do sexo masculino, com 12 anos de idade, recorreu ao serviço de urgência de um hospital privado por
surgimento no próprio dia de cefaleias, um pico febril e um episódio de vómito. Foram administrados paracetamol e metoclopramida
endovenosos com melhoria das queixas. Contudo, algum tempo depois, reiniciou um quadro de cefaleias frontais intensas e agitação
psicomotora, que motivou a transferência para o serviço de urgência do Serviço Nacional de Saúde. À admissão apresentava-se muito
ansioso, queixoso, agitado e desconfortável. No início da observação iniciou um conjunto de movimentos anómalos que dificultavam a
comunicação e a realização do exame objetivo, mas sem nunca perder a consciência. Suspeitou-se de uma reação extrapiramidal à
administração de metoclopramida endovenosa, tendo sido administrado biperideno endovenoso, com reversão total do quadro clínico.
Comentário: Apesar de pouco frequentes, as reações distónicas agudas podem surgir com a dose terapêutica de metoclopramida. Os
médicos de medicina geral e familiar contactam com utentes de todas as idades e, como tal, relembra-se a importância de ter sempre
presente os possíveis efeitos adversos da medicação, assim como do registo e transmissão da informação relativa às atitudes terapêu-
ticas realizadas, que neste caso foram essenciais. Em idade pediátrica, como alternativa à metoclopramida, a administração de fárma-
cos com segurança bem estabelecida, como o ondansetron e a domperidona, é aconselhada.

Palavras-chave: Extrapiramidal; Metoclopramida; Pediatria; Antieméticos.

adversos de libertação extrapiramidal, como as crises dis-
tónicas, que podem surgir nas primeiras 24 a 48 horas após
a toma, dado que a atividade motora é regulada pelo sis-
tema extrapiramidal através dos neurotransmissores ex-
citatórios colinérgicos e inibitórios dopaminérgicos; logo,
o bloqueio dos últimos tem um efeito excitatório com con-
sequente aumento da atividade motora de uma forma des-
controlada.2 As crises distónicas consistem em contrações
musculares que conduzem ao aparecimento de movi-
mentos repetitivos de torção, espasmos ou posturas anor-
mais e cuja tradução clínica depende do grupo muscular
afetado (Quadro II).2-3

A incidência de reações extrapiramidais após a admi-
nistração de metoclopramida é de 25% em idade pediá-
trica e idosos versus 0,5 a 1% nos adultos.3-4 Pensa-se que
a maior permeabilidade da barreira hematoencefálica das
crianças e idosos, com consequente facilidade para a pe-
netração dos fármacos no sistema nervoso central, é uma
das razões pelas quais essas faixas etárias são mais susce-
tíveis de sofrer uma reação extrapiramidal.2
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Perante uma clínica relativamente aparatosa e na
ausência de suspeita de reação extrapiramidal, o
diagnóstico diferencial deve ser sempre feito com
outras patologias neurológicas ou que causem alte-
rações neurológicas, como: convulsão, crise con-
versiva, alterações eletrolíticas, lesão das cordas vo-
cais, hiperventilação, tétano, entre outras.2-3

Relativamente ao tratamento podem ser usadas
várias opções como anticolinérgicos ou benzodiazepinas.
Os primeiros, biperideno ou difenidramina, restauram o
equilíbrio entre agonistas e antagonistas da atividade mus-
cular com resolução rápida do quadro. As benzodiazepi-
nas não interferem no equilíbrio dos neurotransmissores,
atuando através da indução de um relaxamento muscular
e da sedação com alívio dos sintomas enquanto o fárma-
co é metabolizado.2

O caso que se segue descreve uma reação extrapirami-
dal num adolescente, onde a partilha da informação clíni-
ca entre os dois médicos, de instituições diferentes, que es-
tiveram envolvidos foi fundamental para a rápida e bem-
-sucedida resolução do episódio de urgência.

DESCRIÇÃO DO CASO
Relatamos o caso de um adolescente do sexo masculi-

no, 12 anos de idade, caucasiano, primeiro filho de uma
fratria de dois. Como antecedentes pessoais de relevo sa-
lientava-se uma gastroenterite a Salmonella com choque
hipovolémico aos seis anos de idade; sem alergias medi-
camentosas conhecidas e com o Programa Nacional de
Vacinação atualizado, sem vacinas extraprograma. Como
antecedentes familiares de relevo registou-se uma hiper-
tensão arterial paterna.

Ao início da tarde do dia 13 de junho de 2014 recorreu
ao serviço de urgência de um hospital privado, por apare-

cimento no próprio dia de um quadro de cefaleia frontal
intensa associada a um pico febril de 38,3 °C e a um vó-
mito alimentar pós prandial. Foram administrados 500mg
de paracetamol e 5mg de metoclopramida endovenosos
com melhoria das queixas. Contudo, enquanto ainda per-
manecia em observação, reapareceu um quadro de cefa-
leias frontais intensas associadas a agitação psicomotora,
que motivou a transferência para o serviço de urgência do
Serviço Nacional de Saúde para esclarecimento do quadro
clínico.

À admissão, o adolescente apresentava-se muito an-
sioso, queixoso, agitado, desconfortável, com frequência
cardíaca de 86 bpm, pressão arterial de 125/68mmHg e
temperatura axilar de 36,9 °C. No início da observação ini-
ciou movimentos de flexão e extensão da língua e dos
membros superiores que dificultavam a comunicação e a
realização do próprio exame objetivo. O restante exame fí-
sico não apresentava alterações, nomeadamente exante-
mas, petéquias ou sinais meníngeos. Perante estes acha-
dos, posteriores à administração de metoclopramida en-
dovenosa, suspeitou-se de imediato de um quadro de sín-
droma extrapiramidal, pelo que foi administrado 2,5mg de
biperideno endovenoso numa hora, com reversão do qua-
dro. Analiticamente, de salientar uma leucocitose de
15,2x109/L (neutrófilos 13,1x109/L e linfócitos 1,090x109/L)
e proteína C reativa de 6,28mg/dL. Por persistência de

Antiemético Local e mecanismo de ação

Metoclopramida, domperidona Antagonista do recetor de dopamina

Dimenidrinato Antagonista do recetor de histamina

Ondansetron Antagonista do recetor de serotonina

QUADRO I. Fármacos antieméticos e seus locais de ação

Músculo/grupo muscular afetado Clínica/Manifestação

Palpebral Blefaroespasmo (encerramento palpebral)

Facial, laríngea, mandibular, língua Crises bucolinguais (movimentos de deglutição ou mastigação repetitivos, engasgos, protusão da 
língua, assimetria facial)

Ocular Crises oculógiras (desvio conjugado do olhar)

Laríngea e faríngea Distonia (disfonia, estridor, disfagia)

Cervical Torcícolo (contratura cervical mantida ou espasmódica, desvio lateral da cabeça)

Paravertebral Opistótono (hiperextensão do tronco)

Membros inferiores Movimentos repetidos de extensão e flexão

QUADRO II. Manifestações clínicas de uma reação extrapiramidal2-3
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febre e cefaleias frontais intensas durante a permanência
no serviço de urgência foi internado para vigilância e con-
solidação terapêutica. Teve alta, três dias depois, com o
diagnóstico de síndroma virusal, complicado de síndroma
extrapiramidal após administração de metoclopramida.
Ficou escrito no processo clínico do utente, bem como no
seu Boletim de Saúde Infanto-Juvenil, esta reação adver-
sa. Foi aconselhado aos pais e ao adolescente que referis-
sem este episódio em observações médicas futuras.

COMENTÁRIO
Apesar de pouco frequentes em idade pediátrica, as rea-

ções distónicas agudas podem surgir mesmo com a dose
terapêutica de antieméticos, mais frequentemente com a
metoclopramida.

Pelo facto de os médicos de medicina geral e familiar
contactarem com utentes de todas as idades relembra-se
a importância de ter sempre presente os possíveis efeitos
adversos da medicação, assim como do registo e partilha
de informação clínica, que neste caso foi essencial.

O uso de fármacos antieméticos em idade pediátrica
tem o objetivo de diminuir a necessidade de fluidoterapia
endovenosa e até mesmo um internamento. Como alter-
nativa à metoclopramida, a administração de fármacos
com segurança bem estabelecida, como o ondansetron e
a domperidona (apesar de antidopaminérgico, atravessa

a barreira hemato-encefálica em reduzidas quantidades,
ao contrário da metoclopramida), é aconselhada.1,5
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ABSTRACT

THE IMPORTANCE OF SHARING CLINICAL INFORMATION: CASE REPORT OF AN ADVERSE REACTION
Introduction: Although not very consensual, antiemetic therapy is widely used in clinical practice in order to minimize dehydration
and reduce the need of intravenous fluid therapy. The choice of antiemetic drug is extremely important given the incidence of adver-
se reactions, which may reach 25% in pediatric age.
Case description: A 12-year-old young boy was admitted in the emergency department of a private hospital with complaints of hea-
dache, fever and an episode of vomiting. Intravenous paracetamol and metoclopramide were administered, with subsequent improve-
ment of the symptoms. However, sometime later, the patient resumed a severe frontal headache and psychomotor agitation, which led
to his transfer to the emergency department of the National Health System. At admission, the patient was very anxious, agitated and
uncomfortable. At the beginning of the physical examination, he began to exhibit dystonic movements that made communication dif-
ficult and rendered the physical examination impossible to perform, but he never lost consciousness. An extrapyramidal reaction to me-
toclopramide was suspected and intravenous biperiden was administered, with complete reversal of the clinical presentation.
Comment: Although uncommon, acute dystonic reactions may occur within the therapeutic dose of metoclopramide. Family doctors
attend patients of all ages; therefore, it is important to keep in mind the possible adverse effects of this medication, as well as to record
and transmit information regarding the therapeutic actions performed, which were fundamental in this case. In pediatric age, the ad-
ministration of others drugs with well-established safety such as ondansetron and domperidone is advised.

Keywords: Extrapyramidal; Metoclopramide; Pediatric; Antiemetics.
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INTRODUÇÃO

O
s registos clínicos em papel têm limitações
inerentes à sistematização da informação
clínica, não permitindo um acesso rápido
ao número crescente de dados. São neces-

sárias ferramentas que transformem os processos de
trabalho e que suportem a inovação na prestação de
cuidados de saúde.1 Os registos clínicos informáticos
permitiram superar estas limitações, com flexibilidade
dos formatos e das entradas.2-4

Atualmente, em Portugal, na maioria das institui-
ções, os diversos profissionais clínicos de uma mesma
instituição conseguem aceder aos dados clínicos nos
diversos contactos do utente com a mesma.

Os avanços tecnológicos permitiram o desenvolvi-
mento progressivo dos sistemas de informação. No en-
tanto, os problemas persistem e têm vindo a ser iden-
tificados. Um dos principais problemas da informática
médica é a capacidade de partilhar a informação con-
tida nos processos clínicos. Existem vários sistemas dis-
persos e heterogéneos que dificultam o acesso à infor-
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Os sistemas de informação na
prática do médico de família:
onde está a interoperabilidade?

RESUMO
Os sistemas de informação clínica são, neste momento, essenciais nas unidades de saúde, permitindo a partilha de informação,
com melhoria da eficiência e qualidade dos cuidados de saúde. Este trabalho pretende analisar os diversos sistemas de infor-
mação com que um médico de família, no Serviço Nacional de Saúde Português, pode lidar diariamente na sua prática clínica,
bem como a sua interoperabilidade. A autora utiliza a sua própria experiência como médica de família numa Unidade de 
Saúde Familiar para descrever esta realidade. A interoperabilidade constatada entre os vários sistemas é mínima, o que leva ao
desgaste dos profissionais e ao desperdício de recursos.

Palavras-chave: Sistemas de informação; Cuidados de saúde primários; Interoperabilidade

mação clínica por profissionais de diferentes institui-
ções.5-6

O médico de família debate-se com diversos desafios
resultantes das lacunas existentes nos sistemas de in-
formação. A autora identifica estes problemas, com
base na literatura disponível e na sua própria expe-
riência. Apresenta ainda algumas propostas de melho-
ria neste âmbito.

INTEROPERABILIDADE
Em saúde, a interoperabilidade é a capacidade de

diferentes sistemas de informação comunicarem, tro-
carem e usarem a informação que foi partilhada. Os es-
quemas de partilha de dados deveriam permitir o in-
tercâmbio dos mesmos entre clínicos, laboratórios,
hospital e farmácia.3,7 A ausência de interoperabilida-
de entre as organizações de saúde conduz ao uso ine-
ficaz dos recursos existentes em cada organização.8-9

Sendo assim, o caminho correto a seguir será o da in-
teroperabilidade, de modo a permitir que todos os pro-
fissionais de saúde envolvidos tenham acesso a toda a
informação disponível, independentemente do local. A
nível nacional têm havido vários esforços no sentido da
interoperabilidade. Internacionalmente têm sido im-
plementadas redes regionais e nacionais com a inte-
gração de dados de saúde em número crescente.10
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Assistimos ainda a uma transição no sentido da agre-
gação de unidades de saúde, facilitando a sua ligação
em rede, levando a inevitáveis investimentos na inte-
gração entre sistemas existentes. Para o possibilitar vá-
rias soluções tecnológicas distintas coexistem, permi-
tindo a integração de um crescente volume de dados,
fazendo uso de diferentes normas e arquiteturas.11

Os projetos de integração regional são fundamen-
talmente entre hospitais e cuidados primários.11 Um re-
sumo da informação do doente tem sido encarado
como a forma mais adequada ao estabelecimento de in-
teroperabilidade entre distintos sistemas. Este resumo
deverá incluir a história clínica, alergias, problemas ati-
vos, resultados de exames complementares e medica-
ção habitual, sendo necessária investigação adicional
em relação à quantidade de informação estruturada
que é necessária.12-13

Na Europa, a interoperabilidade também tem sido
abordada pelos políticos. A União Europeia lançou em
2004 o European eHealth Action Plan14 e a Comissão Eu-
ropeia tem financiado projetos na área da interoperabi-
lidade semântica (SemanticHealth e RIDE – Roadmap for
Interoperability of eHealth Systems).O SemanticHealth é
uma ferramenta específica de suporte para desenvolver
a nível europeu e mundial um roteiro para a implemen-
tação e investigação na área da saúde e das TIC, com
foco nas questões da interoperabilidade semântica.

Em Portugal, a maior parte dos serviços de saúde é
suportado por um conjunto de ilhas de sistemas frag-
mentados de informação que foram sendo adquiridos
sem qualquer estratégia. 

Na década de 1980, os sistemas de informação em
saúde eram sistemas informáticos isolados, enquanto
na década de 1990 passaram a ser mais integrados. Os
cuidados de saúde primários e os secundários tiveram
a primeira ligação suportada pelo SINUS-SONHO no
ano 2000.15 Desde abril de 2006 os centros de saúde co-
meçaram a ser interligados aos hospitais através do
ALERT®-P1. Esta iniciativa, inserida no programa SIM-
PLEX, «consulta a tempo e horas», permite a marcação
e priorização das consultas de especialidade nos hos-
pitais. Posteriormente surgiram o SClínico e o PDS, que
permitiram uma maior interligação entre os cuidados
primários e secundários. 

Um bom sistema de saúde faz um aproveitamento
eficiente dos recursos existentes e presta cuidados de

saúde de qualidade.16 O sistema de saúde deve funcio-
nar como um todo, necessitando de ferramentas que
transformem os processos de trabalho e que suportem
a inovação na prestação de cuidados de saúde.17 Todas
as atividades em saúde estão relacionadas com a busca
e o uso da informação. Logo, quanto melhor os sistemas
informatizados funcionarem quanto ao registo, arma-
zenamento e disponibilização da informação melhor
será a informação e a qualidade na tomada de decisão.18

Os sistemas de informação em saúde são essenciais
para a modernização dos serviços, com benefícios evi-
dentes no armazenamento, organização e acesso à in-
formação. Há um ganho na qualidade do trabalho.19-20

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NA PRÁTICA DE UM
MÉDICO DE FAMÍLIA

A prática diária de um médico de família é um tu-
multo de cliques em diversas plataformas informáticas,
a maioria delas sem interligação entre si. No total é ne-
cessário saber lidar com pelo menos nove aplicações in-
formáticas, sendo necessário trabalhar com cada uma
delas de forma intuitiva (SClínico, PEM, ALERT, PDS,
SiiMA rastreios, TAOnet, SAPA, SICO, SCGTD, MIM@UF,
SINAVE, entre outras). Irei debruçar-me apenas sobre
as mais relevantes para a prática clínica.

O SClínico é a base da consulta nos cuidados de saú-
de primários, um sistema de informação clínica de-
senvolvido pelos SPMS (Serviços Partilhados do Minis-
tério de Saúde) a partir de duas aplicações anteriores:
o SAM (Sistema de Apoio ao Médico) e o SAPE (Siste-
ma de Apoio à Prática de Enfermagem). Tem tido várias
atualizações sucessivas, sendo uma aplicação única co-
mum a todos os prestadores de cuidados de saúde pri-
mários, nomeadamente médicos, enfermeiros, fisiote-
rapeutas, psicólogos, entre outros. O SClínico surgiu na
estratégia definida pelo Ministério da Saúde para a área
de informatização clínica do Sistema Nacional de Saú-
de (SNS), com o intuito de maior uniformização dos re-
gistos clínicos. A homogeneização das práticas a nível
nacional aumenta a eficácia e eficiência de atuação dos
profissionais de saúde. Permite também a partilha de
informação pela equipa multidisciplinar que acompa-
nha o utente, com poupança de recursos e melhoria da
qualidade de atendimento. 

Para aceder a esta plataforma é necessário colocar o
número mecanográfico e uma password.
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Infelizmente, apesar de ser a ferramenta diária de
uso na maioria das unidades de saúde de cuidados pri-
mários, ainda não o é a nível hospitalar em todo o país.
Muitos dos registos das consultas hospitalares em al-
guns locais são efetuados no ALERT, não havendo in-
terface acessível para os cuidados primários. Origina
perda de informação relevante para o médico de famí-
lia que, na maioria das situações, foi o responsável pelo
encaminhamento para outra especialidade para escla-
recimento. Fica a aguardar eventual retorno de infor-
mação clínica, que poderá nunca ocorrer. Seria impor-
tante as entidades responsáveis tomarem consciência
das limitações que daqui surgem, com potencial perda
de ganhos em saúde para o utente, o elemento pri-
mordial em todo este processo. 

Um outro passo importante seria a desmaterializa-
ção de todos os Meios Complementares de Diagnósti-
co (MCDT), além da desmaterialização do retorno da
informação clínica com receção dos resultados editá-
veis, com anuência do utente. Pouparia muito tempo
da consulta, essencial para o contacto com o utente.

A PEM (Prescrição Eletrónica Médica) é outra plata-
forma diariamente usada pelo médico de família. Trata-
-se de uma ferramenta para a prescrição médica, com li-
gação direta às farmácias e possibilidade de emissão de
receituário por via eletrónica. Com as atualizações re-
centes o utente saiu beneficiado, existindo diversos sis-
temas para emissão de uma receita: em papel, para o te-
lemóvel e/ou para o endereço eletrónico do utente. Tam-
bém permite a prescrição de cuidados respiratórios do-
miciliários, para já apenas em papel. Apesar de a receita
por via eletrónica ser um avanço, todo o processo pode-
ria ser mais simplificado. Por cada receita prescrita é ne-
cessário colocar uma senha e fazer três cliques. Este é um
processo moroso, com perda de tempo útil de consulta.

É evidente que traz várias vantagens, nomeada-
mente para os utentes, como a possibilidade de pode-
rem optar por aviar todos os produtos prescritos ou
apenas parte deles, sendo possível levantar os restan-
tes em diferentes estabelecimentos e em datas distin-
tas e receberem por SMS os códigos de acesso, dispen-
sa, direito de opção e o número da prescrição. Permite
ainda conhecer toda a medicação prescrita a determi-
nado doente, facilitando a decisão médica. A receita
eletrónica também permite um melhor planeamento e
gestão das necessidades e custos dos medicamentos,

bem como reduzir as oportunidades de fraude pela in-
validação automática das receitas aviadas.

Apesar dos inúmeros benefícios que a sua imple-
mentação já trouxe até à data, ainda há muito a desen-
volver. Seria interessante que este sistema tivesse a ca-
pacidade de integração e cruzamento de alguma infor-
mação clínica, como as reações alérgicas/intolerâncias
registadas no processo clínico, com alertas no ato da
prescrição. Também deveria alertar para as interações
medicamentosas ou erros na dosagem, assim como a
necessidade de ajuste de dose/ausência de prescrição
em casos de insuficiência hepática ou renal, reduzindo
a probabilidade de erros.

O ALERT® P1 é utilizado para a referenciação hos-
pitalar de um utente a partir dos cuidados de saúde pri-
mários. O médico de família pode aceder a este siste-
ma através do SClínico, o que se torna mais rápido e
prático ao longo de uma consulta, ou diretamente na
plataforma do ALERT após introdução de username e
password (mais complexo e moroso). Este tipo de sis-
tema permite a simplificação de procedimentos, jun-
tando a informação clínica ao pedido de consulta, es-
tabelecendo prioridades com base em critérios clínicos
e informando o utente sobre o tempo de espera.

Tem a vantagem de permitir reencaminhar, de forma
automática, um pedido para uma nova especialidade ou
hospital até ao momento da avaliação do pedido a ní-
vel hospitalar, sem ter que refazer toda a informação de
novo. Caso haja devolução do pedido hospitalar com
indicação de reencaminhamento para outra especiali-
dade também é possível copiar a informação clínica en-
viada previamente acedendo ao P1 anterior através do
SClínico, o que facilita todo o processo.

Uma das deficiências mais graves da referenciação
pelo ALERT é a falta de resposta de retorno. Seria útil
que, após a realização da consulta hospitalar pedida, a
informação de retorno também fosse inserida na mes-
ma plataforma de referenciação com um sistema de
alerta. Assim, toda a informação estaria disponível em
ambos os sentidos.

É também fundamental que este sistema seja utili-
zado obrigatoriamente para o acesso de qualquer pes-
soa às consultas hospitalares: pedidos dos cuidados de
saúde primários (CSP), pedidos locais (familiares e ami-
gos de profissionais do hospital), referenciações inter-
nas entre serviços do mesmo hospital ou referencia-



ções entre hospitais diferentes. Deve ser assegurada
esta possibilidade em qualquer local do circuito de re-
ferenciação (consulta externa ou serviço de urgência).
Apenas desta forma são aplicados os mesmos critérios
de prioridade, sem iniquidades entre utentes.

A PDS (Plataforma de Dados da Saúde) permite que
todos os profissionais de saúde (médicos e enfermei-
ros) dos cuidados primários e hospitais do SNS tenham
acesso à informação clínica do utente. O acesso ao PDS
foi uma mais-valia na prática diária do médico de fa-
mília, possibilitando aceder aos resultados dos exames
complementares de diagnóstico realizados no hospital
de referência. Evita assim uma duplicação de exames,
com redução dos custos para o SNS e maior comodi-
dade do utente. Também permite aceder aos relatórios
de alta dos internamentos de forma simultânea. É o iní-
cio da interoperabilidade entre serviços de saúde re-
gionais, que almejamos ver alargada de forma mais ple-
na e a nível nacional. Segundo o relatório OCDE 2015
sobre a QUALIDADE DOS CUIDADOS DE SAÚDE EM PORTUGAL,
Portugal poderá ser um exemplo a seguir se prossegui-
rem os desenvolvimentos nesta área.

O SiiMA rastreios é um sistema de informação para
gestão de Programas de Rastreio Populacionais. Inclui
todo o circuito do rastreio, desde o convite para o exa-
me até ao tratamento e seguimento. Inclui os módulos
de Rastreio do Cancro do Colo do Útero, Rastreio do
Cancro Colorretal, Rastreio do Cancro da Mama e Ras-
treio da Retinopatia Diabética. Na região centro, ao ní-
vel dos CSP, apenas estão a ser utilizados os dois pri-
meiros módulos. Seria de ponderar a introdução dos
restantes módulos na prática diária, permitindo au-
sência de resultados em papel. Outra solução ainda me-
lhor seria a migração dos resultados diretamente para
o SClínico, para o processo clínico individual de cada
utente, sem necessidade de introdução dos mesmos e
com o benefício de redução do tempo despendido.

CONCLUSÃO
Os sistemas de informação são de extrema importân-

cia no trabalho diário do médico de família. A possibili-
dade de cópia e edição de dados, transmissão instantâ-
nea de informação, arquivo em espaço físico negligen-
ciável e possibilidade de backup são algumas das vanta-
gens inegáveis. Na realidade do médico de família estas
vantagens são já bem percetíveis, sendo a cobertura da
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sua atividade por sistemas informáticos a suficiente para
relegar o registo em papel para um plano vestigial.

Talvez a principal vantagem que se procure obter
com estes sistemas seja a partilha de informação, evi-
tando redundâncias e desperdício de recursos. É es-
sencial que essa partilha ocorra de forma plena e efi-
caz. Isto deveria ser relativamente fácil de conseguir
num sistema que é inteiramente público e, portanto,
com uma única tutela. No entanto, da análise que rea-
lizou aos sistemas de informação em uso, a autora cons-
tatou que a interoperabilidade existente é mínima e
claramente insatisfatória.

O número de programas em uso é excessivo e a in-
teração entre as suas bases de dados é, em muitos ca-
sos, nula. A introdução de dados de forma redundante
é uma constante e a consulta de dados nos sistemas de
outras instituições revela-se muitas vezes impossível. O
facto de a plataforma de registo da atividade clínica diá-
ria do médico de família não ser única a nível nacional
(ou, pelo menos, ter interoperabilidade assegurada a ní-
vel nacional) revela o quanto ainda temos de caminhar
no sentido da otimização dos recursos.

A PDS apresenta-se como um bom exemplo de uma
plataforma que tenta aumentar os níveis de partilha
em termos nacionais mas, dada a multiplicidade de
programas cujos dados teria de agregar, os resultados
práticos são ainda muito precários.

A discussão em relação a este tema parece extem-
porânea considerando o avanço que revelam múltiplas
outras áreas, desde as redes sociais até à administração
tributária. Atualmente dever-se-iam discutir estraté-
gias de otimização de partilha de informação e não ain-
da discutir as estratégias para a sua implementação.

Os profissionais de saúde poderão contribuir aler-
tando as entidades responsáveis para as dificuldades
sentidas na sua prática, o que permitirá uma melhoria
progressiva de todo o processo. A tutela pode e deve
contribuir criando uniformidade no sistema e promo-
ver a interoperabilidade, tornando-a obrigatória nos
programas aceites para uso pelos profissionais.
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ABSTRACT

INFORMATION SYSTEMS IN THE PRACTICE OF THE FAMILY PHYSICIAN: WHERE IS THE INTEROPERABILITY?
At the moment, clinical information systems are essential in Health Units, allowing the sharing of information, with improve-
ment of efficiency and quality of health care. This work intends to analyze the various information systems witch a family physi-
cian, in the Portuguese National Health Service, can handle daily in their clinical practice, as well as their interoperability. The
author uses her own experience as a family physician in a Family Health Unit to describe this reality. Interoperability estab-
lished between the various systems is minimal, which leads to professional wear and waste of resources.

Keywords: Information systems; Primary healthcare; Interoperability
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Introdução
A utilidade da automonitorização da glicemia (AMG)

nos doentes com diabetes mellitus tipo 2 (DM2) não in-
sulinotratada tem sido debatida. Diversos ensaios clí-
nicos demonstraram benefício significativo desta me-
dida no controlo glicémico; contudo, outros estudos
não corroboraram esse efeito. Os defensores da AMG
postulam que esta promove uma melhor consciencia-
lização sobre os níveis de glicemia, levando a alterações
dietéticas e no estilo de vida. Alguns ensaios verifica-
ram que quando os doentes tinham conhecimentos
adequados sobre como agir perante os diferentes re-
sultados obtidos através da AMG, a redução da hemo-
globina glicada (HbA1c) era significativamente superior
comparativamente aos doentes que não dispunham
dessa informação. Assim, para que a AMG seja uma fer-
ramenta eficaz de autogestão, a díade doente-médico
deveria empenhar-se ativamente em interpretar e sa-
ber como atuar sobre os valores de glicemia obtidos. To-
davia, a AMG de rotina não é isenta de riscos e pode pro-
vocar consequências nefastas, nomeadamente infeção,
perda de sensibilidade digital e redução da qualidade
de vida (QV).

Esta revisão tem como objetivo determinar se a AMG
é benéfica nas pessoas com DM2 não insulinotratada
nos cuidados de saúde primários (CSP).

Métodos
Foi realizado um ensaio clínico aleatorizado, entre ja-

neiro de 2014 e julho de 2015, em quinze instituições
de CSP localizadas na Carolina do Norte.

Os critérios de inclusão dos participantes foram:
DM2 não insulinotratada, idade igual ou superior a 30
anos, HbA1c entre 6,5-9,5% nos últimos seis meses, se-
guimento regular nos CSP e aceitação da inclusão em
qualquer um dos grupos de estudo. Foram excluídos os
doentes que pretendiam ser seguidos em consulta de
endocrinologia nos doze meses seguintes, os que esta-

vam medicados com insulina ou que previsivelmente
iriam iniciá-la, as mulheres que planeavam engravidar
nos doze meses após o início do estudo e os doentes que
tencionavam mudar de local de residência. 

Os participantes foram aleatorizados e distribuídos
por três grupos, com três abordagens diferentes: 1º gru-
po, sem AMG; 2º grupo, AMG uma vez por dia; 3º gru-
po, AMG uma vez por dia com receção de mensagens
automatizadas e personalizadas através de um glucó-
metro Telcare©, destinadas a educar e motivar os doen-
tes a controlar os valores de glicemia.

O objetivo primário era avaliar os níveis de HbA1c e
de qualidade de vida (QV) (vertente física e mental, me-
didas através da aplicação do questionário SF-36) no
início do estudo e após 52 semanas. A frequência e gra-
vidade de hipoglicemias, a recorrência ao serviço de
urgência ou internamentos relacionados com a diabe-
tes foram objetivos secundários do estudo.

Resultados
Foram aleatorizados 450 doentes com DM2 não in-

sulinotratada pelos três grupos, dos quais 92,9%
(n=418) completou o estudo. A idade média dos parti-
cipantes foi de 61 anos, sendo o tempo médio de diag-
nóstico da diabetes de oito anos. Não se verificou dife-
rença entre os três grupos quanto à preferência dos
doentes relativamente à utilização de AMG (global-
mente 22% preferia não realizá-la, enquanto 40% gos-
taria de a efetuar). Relativamente aos antidiabéticos
orais, a maioria (80%) dos participantes estava medi-
cado com metformina, sendo as sulfonilureias o se-
gundo grupo farmacológico mais utilizado (35%).

Após um ano de seguimento não foram observadas
diferenças significativas nos níveis de HbA1c entre os
participantes do grupo sem AMG e os restantes
(P=0,74). Também não houve diferença estatistica-
mente significativa na QV, quer a nível físico (P=0,48)
quer a nível mental (P=0,90). Relativamente aos prin-

O PAPEL DA AUTOMONITORIZAÇÃO DA GLICEMIA NOS DOENTES COM DIABETES TIPO 2 NÃO 
INSULINOTRATADA
THE ROLE OF GLUCOSE SELF-MONITORING IN NON-INSULIN-TREATED PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELITUS

Young LA, Buse JB, Weaver MA, Vu MB, Mitchell CM, Blakeney T, et al. Glucose self-monitoring in non-insulin-treated patients with type 2 diabetes in primary care
settings: a randomized trial. JAMA Intern Med. 2017;177(7):920-9.
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Comentário
A importância da AMG nos doentes com diabetes

mellitus tipo 1 (DM1) e nos doentes com DM2 medi-
cados com insulina é indiscutível, uma vez que para
além de reduzir o risco de hipoglicemias graves di-
minui também a incidência de complicações micro
e macrovasculares.1-2 A informação sobre os níveis
plasmáticos de glicose permite o ajuste da dose de in-
sulina, contribuindo para um controlo glicémico
mais eficaz.3

Quanto aos doentes com DM2 não insulinotrata-
da, o papel da AMG não é consensual. Enquanto uns
estudos advogam a sua importância, tendo em con-
ta a redução verificada nos níveis de HbA1c (–0,2 a 
–0,3%),4-5 outros defendem que esta diminuição é
modesta e não é clinicamente relevante.6 Contudo,
diversos estudos recentes não encontraram melho-
ria do controlo glicémico ou satisfação dos doentes
nem redução das complicações da doença.7-8

No início do ensaio clínico em análise, todos os
participantes receberam folhetos informativos sobre

os valores alvo de glicemia e os sintomas sugestivos
de hipo e hiperglicemia. Após a aleatorização, todos
os doentes tiveram uma consulta médica onde lhes
foram dadas indicações clínicas acerca da DM2 e de
como gerir a doença. Contudo, depois de um ano de
seguimento, a AMG não surtiu efeito benéfico nos
níveis de HbA1c ou na QV dos doentes com DM2 não
insulinotratada. Apesar de algumas revisões prévias
reportarem que a utilização de meios tecnológicos
poderia aumentar a adesão dos doentes à terapêuti-
ca e, consequentemente, ao controlo da doença, este
estudo concluiu que a adição de mensagens perso-
nalizadas, com vista a motivar e orientar os doentes,
não beneficiou o controlo glicémico.

Relativamente às limitações deste ensaio clínico
salienta-se o facto de o processo de aleatorização ser
aberto, pois os participantes e investigadores tive-
ram conhecimento da intervenção aplicada. Além
disso, na prática clínica os doentes com diabetes têm
uma vigilância mais apertada, com uma periodici-
dade de consultas ajustada ao grau de controlo me-

cipais eventos adversos, nomeadamente a frequência
e gravidade de hipoglicemia, à utilização dos cuidados
de saúde ou à iniciação da insulina, não se verificaram
diferenças notáveis entre os três grupos.

Foram realizadas análises de subgrupo para as se-
guintes variáveis: realização de AMG prévia ao estudo,
duração da DM2, valor de HbA1c no início do estudo,
utilização de fármacos secretagogos de insulina, co-
morbilidades, idade, raça e escolaridade. Não se verifi-
cou diferença significativa no controlo glicémico ajus-
tado para as diferentes variáveis. Quanto à vertente fí-
sica da QV observou-se que os indivíduos de raça afro-
-americana alocados ao 3º grupo (AMG uma vez por
dia, com receção de mensagens através do glucómetro
Telcare©) reportaram menor QV relativamente ao gru-
po sem AMG (P=0,02). Não se registaram outras dife-
renças significativas no que concerne à QV.

Quanto à adesão dos participantes ao grupo aloca-
do apurou-se que, no grupo sem AMG, 23,7% (n=36)
dos doentes reportaram que realizaram diversas AMG

por mês, 1% (n=2) realizou uma AMG por mês e 8,5%
(n=13) referiu efetuar AMG esporádica (menos do que
uma vez por mês) durante o período em estudo.

Conclusão
Não foram observadas diferenças estatisticamente

significativas nos níveis de HbA1c ou QV entre os doen-
tes com DM2 não insulinotratada que realizaram AMG
comparativamente com os que não a efetuaram.

A adição de mensagens automatizadas não propor-
cionou nenhuma vantagem no controlo glicémico após
um ano de seguimento. Todavia, os autores reforçam
que o viés de participação pode estar na base da au-
sência de benefício das mensagens automatizadas,
uma vez que os participantes poderão ser indivíduos
com maior preocupação com o controlo da sua doen-
ça do que a população geral.

Assim, os resultados deste estudo sugerem que a
AMF não deve ser aconselhada por rotina em doentes
com DM2 não insulinotratada.
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tabólico. Esta maior proximidade médico-doente, as-
sim como a interpretação conjunta dos valores gli-
cémicos obtidos através da AMG, poderia resultar em
ajustes terapêuticos mais precoces e, consequente-
mente, num melhor controlo glicémico. Dado que
neste estudo não houve visitas de seguimento du-
rante o período de um ano, este pode constituir um
viés importante. Destaca-se ainda o viés de partici-
pação, uma vez que os doentes que aceitaram parti-
cipar no estudo poderão ser diferentes dos que não
aceitaram (nomeadamente ter maior capacidade de
autogestão da doença e maior motivação para atin-
gir o controlo glicémico) e o facto de nem todos os
participantes terem aderido completamente ao gru-
po ao qual foram atribuídos por aleatorização. 

Tendo em conta que os ensaios clínicos realizados
até à data apresentam diferentes metodologias e li-
mitações inerentes, a relevância da AMG nos doen-
tes com DM2 não insulinotratada continua por es-
clarecer e o significado clínico da ligeira redução da
HbA1c, reportada por alguns estudos, permanece in-
certo. Consequentemente, a posição assumida pelas
diversas associações internacionais, nomeadamen-
te a American Diabetes Association e a International
Diabetes Federation, tem variado ao longo dos últi-
mos anos. 

De acordo com a evidência disponível, a AMG não
deve ser recomendada por rotina neste subgrupo de
doentes, uma vez que não parece melhorar os resul-
tados em saúde desta população, não sendo, por-
tanto, custo-efetiva. Todavia, esta medida pode ser
benéfica aquando do início ou titulação da dose de
um antidiabético oral com potencial risco de hipo-
glicemias, pelo que deverá ser ponderada indivi-
dualmente, baseando-se num processo de decisão
partilhada entre o doente com diabetes e o seu mé-
dico assistente.

Pedro Namora
Médico Interno de Medicina Geral e Familiar.

USF Famalicão I – ACeS Ave-Famalicão
Salete Gomez

Médica Interna de Medicina Geral e Familiar.
USF Fafe Sentinela – ACeS do Alto Ave
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Introdução
Estudos observacionais têm demonstrado uma as-

sociação entre baixas concentrações séricas de 25-hi-
droxivitamina D (o principal metabolito da vitamina D
em circulação) e suscetibilidade para infeções agudas
do trato respiratório.

O mecanismo pelo qual a vitamina D diminui o ris-
co destas infeções parece estar relacionado com a ca-
pacidade deste metabolito em induzir a expressão de
peptídeos em resposta a estímulos víricos e bacterianos.

Previamente a esta meta-análise, tinham sido reali-
zadas cinco meta-análises com análise agrupada de da-
dos obtidos a partir de quinze ensaios clínicos, sendo
que apenas duas delas mostraram efeitos benéficos es-
tatisticamente significativos. Estas meta-análises rela-
taram uma heterogeneidade estatisticamente signifi-
cativa dos dados obtidos nos ensaios, como resultado
da variação das características dos participantes e das
doses de vitamina D utilizadas.

Os autores realizaram uma meta-análise com análi-
se individual de dados obtidos de 25 ensaios clínicos
randomizados controlados, existentes até dezembro de
2015, sobre a suplementação de vitamina D na pre-
venção de infeções agudas do trato respiratório, de for-
ma a confirmar este efeito e a identificar os fatores mo-
dificadores deste efeito. 

Métodos
Procederam a uma pesquisa bibliográfica nas bases

de dados de medicina baseada na evidência de publi-
cações editadas até dezembro de 2015.

Foram incluídos ensaios clínicos randomizados,
controlados e duplamente cegos com a suplementa-
ção de vitamina D3. Só foram incluídos os ensaios apro-
vados por comissão de ética e com dados de incidên-
cia de infeção aguda do trato respiratório, colhidos de
forma prospetiva e pré-especificados como outcome de
eficácia. 

O outcome primário foi a incidência de infeção agu-
da do trato respiratório, incluindo eventos classificados
como infeção do trato respiratório superior, infeção do
trato respiratório inferior e infeção do trato respirató-
rio de localização indeterminada.

Os outcomes secundários foram: a incidência de in-
feções do trato respiratório superior e inferior, analisa-
dos separadamente; a incidência de admissão no ser-
viço de urgência ou internamento hospitalar, ou ambos;
o tratamento de infeção aguda do trato respiratório
com antibioterapia; o absentismo escolar ou laboral
por infeção aguda do trato respiratório; a incidência e
natureza de eventos adversos graves; a incidência de
potenciais reações adversas à vitamina D, nomeada-
mente hipercalcemia e litíase renal; e a mortalidade re-
lacionada com infeção aguda do trato respiratório e por
todas as causas. 

Resultados
Foram selecionados 25 ensaios clínicos randomiza-

dos e controlados, envolvendo um total de 11.321 par-
ticipantes, com idades compreendidas entre os 0 e os
95 anos. Procedeu-se à análise de dados individuais em
10.933 participantes (96,6%). A duração dos estudos va-
riou entre sete semanas e 18 meses. 

A concentração média basal de 25-hidroxivitamina
D variou entre 18,9 a 88,9 nmol/L. Foi administrada vi-
tamina D3 oral no grupo de intervenção, na forma de
bólus mensais a trimestrais em sete estudos; em doses
semanais em três estudos; em dose diária em 12 estu-
dos; e em terapêutica combinada de bólus e doses diá-
rias em três estudos. 

A incidência de infeção aguda do trato respiratório
foi o outcome primário ou coprimário em 14 estudos e
o outcome secundário em 11 estudos.

A suplementação de vitamina D reduziu o risco em
12% de infeção aguda do trato respiratório em todos os
participantes (OR ajustado 0,88, IC95%, 0,81-0,96;

SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA D NA PREVENÇÃO DE INFEÇÕES AGUDAS DO TRATO RESPIRATÓRIO: REVISÃO
SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE DE DADOS INDIVIDUAIS
VITAMIN D SUPPLEMENTATION TO PREVENT ACUTE RESPIRATORY TRACT INFECTIONS: SYSTEMATIC REVIEW AND 

META-ANALYSIS OF INDIVIDUAL PARTICIPANT DATA

Martineau AR, Jolliffe DA, Hooper RL, Greenberg L, Aloia JF, Bergman P, et al. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic re-
view and meta-analysis of individual participant data. BMJ. 2017;356:i6583. doi: 10.1136/bmj.i6583
MeSH Terms: Vitamin D; Respiratory tract infections
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Comentário
Nos últimos anos tem havido um interesse cres-

cente sobre os efeitos da vitamina D na saúde, com
a publicação de um elevado número de estudos.

Estudos observacionais têm estabelecido correla-
ções entre baixos níveis séricos de 25-hidroxivitami-
na D3 e um conjunto de doenças crónicas, como
doença cardiovascular, neoplasias, diabetes, fraturas
e depressão, pelo que se tem decretado que a hipo-
vitaminose D é «uma pandemia», necessitando de
tratamento.1

O facto de a vitamina D, entre outros efeitos, estar
associada à inibição de citocinas inflamatórias en-
volvidas durante a infeção pelos vírus influenza tem

também despertado o interesse para um possível pa-
pel desta vitamina na prevenção e redução de infe-
ções agudas do trato respiratório.2

Sendo estas infeções uma importante causa de ab-
sentismo escolar e laboral, hospitalização e mortali-
dade,2-3 a confirmação desta associação poderá ter
um importante impacto em termos de saúde públi-
ca.

No entanto, e apesar de já terem sido realizados vá-
rios ensaios clínicos nesta área, os resultados sobre
o papel da vitamina D nestas infeções são discor-
dantes, o que poderá ser explicado pela elevada he-
terogeneidade destes ensaios: diferem na população
em estudo (saudável/com comorbilidades), locali-

p<0,001). A análise dos subgrupos mostrou benefícios
nos que receberam vitamina D de forma diária ou se-
manal, sem bólus adicionais (OR ajustado 0,81, 
0,72- 0,91), mas não naqueles que receberam um ou
mais bólus (OR ajustado 0,97, 0,86-1,10; p=0,05). Nos
que receberam vitamina D de forma diária ou semanal,
os benefícios foram superiores nos que tinham uma
concentração basal de 25-hidroxivitamina D <25
nmol/L (OR ajustado 0,30, 0,17-0,53), em comparação
com os que apresentavam uma concentração basal ≥25
nmol/L (OR ajustado 0,75, 0,60-0,95; p=0,006).

Os autores não encontraram um efeito benéfico es-
tatisticamente significativo da suplementação de vita-
mina D nas idas ao serviço de urgência ou interna-
mento hospitalar, duração de antibioterapia ou absen-
tismo escolar ou laboral devido a infeção aguda do tra-
to respiratório. Esta suplementação também não está
associada a risco de eventos adversos por qualquer cau-
sa (OR ajustado 0,98, 0,80-1,20) ou morte por qualquer
causa (OR ajustado 1,39, 0,85-2,27).

Discussão
A suplementação de vitamina D reduziu o risco de

desenvolver pelo menos uma infeção aguda do trato
respiratório. A análise dos subgrupos mostrou que a
suplementação diária ou semanal, sem a adição de bó-
lus, era benéfica na prevenção de infeções agudas do
trato respiratório. Esse benefício foi superior nos que ti-
nham uma concentração basal mais baixa de vitamina

D, embora também com benefício nos participantes
com concentração superior de vitamina D.

A concentração basal de vitamina D e a dose de su-
plementação são apontadas como fatores responsá-
veis, pelo menos em parte, pela heterogeneidade veri-
ficada nos ensaios prévios a esta meta-análise. 

Uma hipótese para a ineficácia dos bólus de vitamina
D na prevenção da infeção aguda do trato respiratório
está relacionada com as flutuações na concentração sé-
rica de 25-hidroxivitamina D, após a administração em
bólus. A elevada concentração sérica que se verifica após
o bólus pode levar a uma desregulação das enzimas res-
ponsáveis pela síntese e degradação do metabolito ativo
da vitamina D, 1,25 - dihidroxivitamina D, o que resulta
na sua menor concentração nos tecidos extra renais. 

A maior eficácia da suplementação de vitamina D
nos participantes com menor concentração basal des-
ta vitamina é facilmente explicável pelo princípio de
que, quanto maior a deficiência de um micronutrien-
te, maior é a resposta à sua suplementação. 

Conclusões
Os autores concluem que a prevenção da infeção

aguda do trato respiratório constitui uma nova indica-
ção para a suplementação de vitamina D.

Os resultados desta meta-análise poderão ter im-
pacto na implementação de medidas de saúde públi-
ca, como a suplementação alimentar com vitamina D,
principalmente nos locais de maior carência.
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zação geográfica (norte/sul), nível basal e dose de vi-
tamina D, esquema de suplementação (semanal/bó-
lus) e duração do estudo. Todos estes aspetos podem
ter impacto no outcome do respetivo estudo. 

A análise agrupada de dados, utilizada nestes es-
tudos, não permite a identificação de fatores poten-
cialmente modificadores a nível individual como, por
exemplo, o nível basal de vitamina D. Pelo contrário,
na meta-análise em estudo foi feita uma análise de
dados a nível individual, sendo os resultados consis-
tentes com a hipótese de que o nível basal de vita-
mina D e o esquema de suplementação são fatores
independentes que modificam o efeito da suple-
mentação da vitamina D, embora outros fatores não
possam ser excluídos. 

Os autores verificaram uma redução em 12% no
risco de infeção do trato respiratório associado à su-
plementação com vitamina D e um NTT de 33 (é ne-
cessária a suplementação com vitamina D em 33 pes-
soas, de forma a prevenir uma infeção do trato res-
piratório).

Segundo os autores, estes resultados contribuem
para uma evidência adicional da suplementação de
vitamina D como uma medida eficaz, segura e aces-
sível na prevenção de infeções agudas do trato res-
piratório.

No entanto, algumas particularidades verificadas
nesta meta-análise deverão levar a uma interpreta-
ção cautelosa dos resultados.

Um dos aspetos a salientar é a variabilidade das ca-
racterísticas da população estudada, com a inclusão
de participantes originários de quinze países e qua-
tro continentes diferentes. Tal facto pode afetar a con-
centração de vitamina D, condicionada pela exposi-
ção solar associada à latitude, à diferente pigmenta-
ção cutânea e ao diferente estado nutricional.

Tendo em conta que 60% dos participantes tinham
idade inferior a dezasseis anos, a extrapolação dos re-

sultados obtidos para a população adulta pode ser
algo questionável. 

Salienta-se ainda o facto de a incidência de infe-
ção aguda do trato respiratório ter sido o outcome
primário ou coprimário em apenas 14 dos 25 estudos
incluídos nesta meta-análise. 

A acrescentar ainda o facto de não ter sido encon-
trado um efeito benéfico estatisticamente significa-
tivo da suplementação de vitamina D nas idas ao ser-
viço de urgência ou internamento hospitalar, dura-
ção de antibioterapia ou absentismo escolar ou la-
boral devido a infeção aguda do trato respiratório.

A redução em 2% no risco absoluto de infeção do
trato respiratório encontrada nesta meta-análise po-
derá não ser motivo suficiente para a implementação
da suplementação com vitamina D na população em
geral.

Estes resultados deverão, assim, constituir um
ponto de partida importante para o desenvolvimen-
to de mais ensaios clínicos randomizados nesta área,
com metodologia homogénea e amostras mais rele-
vantes, antes de se concluir pela suplementação ge-
neralizada com vitamina D como medida preventi-
va de infeções agudas do trato respiratório.

Sophie Sousa
USF Oceanos, Unidade Local de Saúde de Matosinhos
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