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capa
Arch Bridge, Almaty – Cazaquistão
Localizada em Almaty, no Cazaquistão – cidade que foi palco da célebre conferência mundial de cuidados
de saúde primários de 1978, e que agora celebra o seu 40º aniversário – esta ponte encontra-se no parque
do Primeiro Presidente, e é composta por cerca de 100 degraus de cada lado, devido à forte inclinação do
seu arco. Do topo da ponte obtém-se uma vista magnífica sobre as montanhas vizinhas e no verão este
local é palco de celebrações locais e visitas turísticas.
Arch Bridge, Almaty
Cazaquistão

Rev Port Med Geral Fam 2018;34:263-4

PU
BL
ICI
DA

DE

266

DOI: 10.32385/rpmgf.v34i5.12466

editorial

Proteção de dados e o novo
regulamento geral da União
Europeia
José Augusto Simões*

25 do pretérito mês de maio entrou em vigor
na União Europeia o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD),1 que substituiu a anterior Diretiva europeia e a legislação nacional de proteção de dados. Os principais
princípios deste regulamento são os seguintes:
• Informação aos titulares dos dados. O RGPD obriga
a informar os titulares dos dados acerca da base legal para o tratamento dos seus dados, o tempo de
conservação e a transferência dos mesmos. É, assim,
necessária uma política de privacidade e textos que
informem os titulares dos dados.
• Exercício dos direitos dos titulares dos dados. O
RGPD obriga a garantir o exercício dos direitos dos
titulares dos dados. Desta forma, os pedidos de exercício desses direitos passam a ser monitorizados e
documentados com prazos máximos de resposta.
Direitos à portabilidade dos dados, à eliminação dos
dados e à notificação de terceiros sobre a retificação,
o apagamento ou a limitação de tratamento solicitados pelos titulares dos mesmos.
• Consentimento dos titulares dos dados. O RGPD
obriga a controlar as circunstâncias em que foi obtido o consentimento dos titulares, como base legal
para o tratamento dos seus dados pessoais. Existe
um conjunto de exigências para obtenção desse consentimento e o seu não cumprimento obriga à
obtenção de um novo consentimento.
• Natureza dos dados. O RGPD define o conceito de
dados sensíveis, que estão sujeitos a condições específicas para o seu tratamento, nomeadamente tratamento automatizado. Exemplo de dados sensíveis
são os dados biométricos e de saúde. Dependendo
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*Médico de família. UCSP da Mealhada, ACeS Baixo Mondego, ARS Centro.
Professor Associado Convidado. Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade da
Beira Interior.
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da dimensão e contexto desse tratamento de dados
específicos, pode ser obrigatória a nomeação de um
Encarregado de Proteção de Dados (DPO – Data Protection Officer).
Documentação e registo. O RGPD obriga a manter
um registo documentado de todas as atividades de
tratamento de dados pessoais. As organizações são
obrigadas a demonstrar o cumprimento de todos os
requisitos decorrentes da aplicação do regulamento.
Subcontratação. O regulamento obriga a que o subcontratante garanta que detém todas as autorizações dos responsáveis pelo tratamento de dados. Os
contratos de subcontratação têm de incluir um conjunto vasto de informações, com o objetivo de proteger a informação dos titulares de dados, a qual é
frequentemente tratada por várias entidades sem
que os respetivos titulares tenham conhecimento.
Encarregado de Proteção de Dados (DPO – Data Protection Officer). O RGPD introduz a figura do DPO
que tem o papel de controlar os processos de segurança para garantir a proteção de dados no dia-a-dia
de uma organização. Embora não seja obrigatório
para todas, a existência do mesmo ou de um serviço
externo que garanta essa função pode acrescentar
muito valor aos processos de cumprimento das obrigações de proteção de dados.
Processos de segurança e tratamento de dados. O
RGPD obriga a um grande controlo do risco associado ao possível roubo de informação. Este controlo de risco deve ser garantido por medidas de segurança efetivas que garantam a confidencialidade, a
integridade dos dados e que previnam a destruição,
perda e alterações acidentais ou ilícitas ou a divulgação/acesso não autorizado de dados.
Proteção de dados desde a conceção. O RGPD salienta a necessidade de se avaliar em projetos futuros o tratamento de dados com a devida antecedên-
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cia e rigor, de forma a poder avaliar o seu impacto na
proteção de dados e adotar as medidas adequadas
para mitigar esses riscos.
• Notificação de violações de segurança. O RGPD
obriga a que todas as violações de segurança que resultem em risco para os direitos dos titulares sejam
comunicadas à autoridade de controlo – Comissão
Nacional de Proteção de Dados, em Portugal – assim
como aos respetivos titulares dos dados.
• Coimas. O RGPD estabelece um quadro de coimas
em função da gravidade da violação da proteção de
dados.
Que implicações têm os princípios atrás enumerados para a prática do médico de família?
• Enquanto funcionário do Serviço Nacional de Saúde ou de uma organização de saúde privada, saber
que política de privacidade e proteção de dados a sua
instituição, pública ou privada, definiu e que normativos estabeleceu para o seu cumprimento.
• Enquanto médico com atividade liberal (consultório
particular), estabelecer procedimentos que garantam a proteção e segurança dos dados sensíveis à
sua guarda e informar os seus pacientes desses procedimentos, garantindo a confidencialidade dos
seus dados.
As Unidades de Saúde Familiares (USF), enquanto
unidades funcionais com autonomia funcional, devem
igualmente estabelecer procedimentos que garantam
a proteção e segurança dos dados sensíveis à sua guarda e informar os seus utentes desses procedimentos,
garantindo a confidencialidade dos dados. Todos estes
procedimentos devem ser passíveis de auditoria e comprovação, uma vez que perante o estabelecido no novo
RGPD são as organizações que têm de provar que atuam
de acordo com o estabelecido no regulamento.
Por fim, como proceder perante estudos de ficheiro,
avaliação de qualidade e trabalhos de investigação.
Aquando da elaboração do protocolo do estudo deve
ser ponderado o modo de utilização de dados. Se os dados puderem ser completamente anonimizados deve-

-se optar por essa solução e garantir que a mesma se
cumpre. Na maioria dos estudos observacionais e de
qualidade pode-se fazer essa opção. Desde que se garanta a completa anonimização dos dados, ou seja, que
não é possível identificar a quem pertencem aqueles
dados, o seu tratamento não contraria o estabelecido
no RGPD.
Se não for conveniente que os dados sejam anonimizados, por exemplo, estudos de intervenção, então
deve-se procurar uma anonimização parcial, ou seja, os
dados serem codificados e a chave de leitura desse código, o que permite ligar os dados à pessoa, fique à guarda do seu médico de família ou de quem se responsabilize pela proteção dos dados. Todo esse procedimento tem de estar estabelecido no protocolo do estudo e
deve ser passível de auditoria.
Concluindo, deixou de ser necessário pedir autorização à Comissão Nacional de Proteção de Dados
(CNPD), mas passou a ser necessário ponderar a segurança dos dados e a garantia da sua confidencialidade.
No entanto, perante o tratamento de dados pessoais
particularmente sensíveis pode ser realizada uma consulta prévia à CNPD.
Por fim, mantém-se a necessidade de parecer da Comissão de Ética para a Saúde para o protocolo do estudo, particularmente se de investigação clínica e, no
mesmo, passam a ter de estar estabelecidos os procedimentos adotados para a garantia de proteção de dados, assim como uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados, se particularmente sensíveis.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Parlamento Europeu, Conselho Europeu. Regulamento (UE) 2016/679
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento
de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). JOUE.
2016;L(119):1-88.
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Conhecimentos, preocupações
e atitudes dos pais perante a
febre
Ivete Afonso,1 Sofia Faria,2 Sílvia Martins,2 Carla Silva,2 Hugo Rocha,2 Raquel Braga3

RESUMO
Objetivos: Caracterizar os conhecimentos, preocupações e atitudes dos pais perante uma criança com febre, de forma a traçar
um plano futuro de intervenção nesta área junto da população.
Tipo de estudo: Estudo transversal, descritivo e analítico.
Local: USF Lagoa.
População: Todos os pais ou cuidadores de crianças com idades entre os 29 dias e os 36 meses inscritos na USF Lagoa.
Métodos: Estudo realizado entre setembro e dezembro de 2015, através da aplicação de um questionário por via telefónica ou
diretamente com o cuidador, caso este tivesse consulta agendada durante o mesmo período de tempo. Foi feita uma análise
descritiva simples, com recurso ao programa Microsoft Excel 2010®. Este estudo é reportado de acordo com as linhas de orientação STROBE.
Resultados: Foram entrevistados 248 pais/cuidadores. Oitenta e três por cento fazem avaliação da temperatura na axila e 40%
considera febre para valores inferiores a 37,5 °C. A maioria (54,7%) escolhe como principal fármaco a administrar o paracetamol e 30% sabe administrar doses corretas de medicação. As convulsões são consideradas a principal complicação associada à
febre (62,1%). Cinquenta por cento recorre ao médico logo que surge febre ou no primeiro dia de doença, sendo o centro de
saúde o local de eleição para a metade dos inquiridos.
Conclusões: Perceções e atitudes erradas em relação à febre persistem nos dias de hoje. É fundamental reforçar os conhecimentos dos pais/cuidadores em relação à abordagem e tratamento da febre, de forma a diminuir a ansiedade e melhorar a prestação de cuidados à criança febril.
Palavras-chave: Antipiréticos; Febre; Informação em saúde

INTRODUÇÃO
febre é um dos sinais de doença mais frequentes na criança/adolescente.1 É ainda o
motivo mais frequente de procura de cuidados de saúde em idade pediátrica, representando cerca de 20% das causas de recurso aos serviços
de urgência hospitalares.1
Historicamente, a falta de informação relativamente a este tema, nomeadamente o pressuposto de que a
temperatura não controlada aumenta progressivamente e, desta forma, causa dano neurológico, ou mesmo a morte, deu origem a uma «fobia», descrita por

A

Schmitt em 1980.2 No entanto, esta «fobia» continua a
ser sentida em todos os estratos socioeconómicos e culturais, bem como a necessidade de combater a febre
mediante a utilização excessiva de antipiréticos, com
efeitos potencialmente tóxicos.1,3-4
Tendo em consideração a elevada procura de serviços de saúde, é de extrema importância a existência de
estudos que investiguem as principais preocupações
dos cuidadores em relação a este sintoma, os seus conhecimentos, as atitudes que consideram adequadas
perante uma intercorrência febril e a forma como administram antipiréticos.

MÉTODOS
1. Médica Interna de Pediatria. ULS Matosinhos, Hospital Pedro-Hispano
2. Médico Interno de Medicina Geral e Familiar. ULS Matosinhos, USF Lagoa
3. Assistente graduada em Medicina Geral e Familiar. ULS Matosinhos, USF Lagoa
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Foi conduzido um estudo transversal, descritivo e
analítico através da aplicação de um questionário por

estudosoriginais

via telefónica ou diretamente ao pai/cuidador, caso este
tivesse consulta agendada com o seu filho no mesmo
período de tempo. Este foi dirigido aos pais ou cuidadores de crianças com idades entre os 29 dias e os 36
meses inscritos na Unidade de Saúde Familiar Lagoa.
O questionário foi concebido pelos autores e aplicado após realização de um estudo piloto. O questionário (Apêndice A) era composto por 19 perguntas de escolha simples (as várias opções apresentadas eram apenas visíveis para o investigador, de forma a facilitar a codificação posterior). As perguntas A e B referiam-se aos
dados do lactente (data de nascimento e peso) e as perguntas C-F aos dados do principal cuidador (grau de parentesco, idade, habilitações literárias e existência de
mais filhos). As perguntas G-I eram relativas à avaliação da temperatura (como, em que local, valor a partir
do qual é considerado febre); as questões J-M incidiam
sobre a administração de antipiréticos (administração
prévia ao recurso a serviços de saúde, valor a partir do
qual é administrada terapêutica); a pergunta M questionava outras atitudes a ter relativamente à febre; as
questões O e P reportavam-se à utilização dos serviços
de saúde (em que dia de febre e onde); as questões Q e
R aludiam aos conhecimentos relativos à febre e, finalmente, a questão S referia-se à abordagem prévia do assunto.
A recolha dos dados foi realizada entre setembro e
dezembro de 2015.
Foram incluídos todos os utentes inscritos que concluíram o questionário, sendo considerada apenas uma
participação caso o cuidador tivesse mais do que um
filho incluído na amostra. Foram excluídos todos os
utentes que, apesar de cumprirem critérios, não apresentassem registo de número de telefone no processo
clínico ou caso o mesmo não fosse válido.
Os dados foram submetidos a uma análise descritiva, com recurso ao programa Microsoft Excel 2010®.
Foram utilizadas as linhas de orientação Strengthening
the Reporting of Observational Studies in Epidemiology
(STROBE) para a elaboração do presente artigo.
A realização deste estudo foi aprovada pelos presidentes dos conselhos clínicos e de administração do
ACeS de Matosinhos, tendo merecido parecer favorável por parte da comissão de ética da ULS Matosinhos.
Todos os participantes deram o seu consentimento de
forma informada.

QUADRO I. Escolaridade dos pais/cuidadores
n (%)

Habilitações
Ensino básico/primário

50 (20,2)

Ensino secundário

82 (33,1)

Licenciatura

102 (41,1)

Mestrado/Doutoramento

14 (5,6)

Total

248 (100)

Legenda: n = número; % = percentagem

(83%)

(38,7%)

(8,9%)
(2%)
Axila

Retal

Auricular

Outro

Figura 1. Local de avaliação da temperatura corporal pelos pais/cuidadores.
Legenda: % = percentagem

RESULTADOS
Aceitaram participar no estudo 248 pais/cuidadores
dos 310 lactentes e crianças inscritos, os quais forneceram o seu consentimento informado. A taxa de participação foi de 80%. A idade dos pais variou entre 18
e 46 anos (média 32,8 anos) e a dos outros cuidadores
entre 37 e 73 anos (média 60,5 anos). A mãe foi a principal inquirida (87,9%). Relativamente às habilitações,
41% era licenciado e 20% da população inquirida possuía o ensino básico. A distribuição do nível de escolaridade dos pais/cuidadores encontra-se representado no Quadro I. A média de idades das crianças avaliadas foi de 21 meses (1 mês – 35 meses). Relativamente à forma de avaliação da temperatura, a maioria
(83%) escolheu a axila como local de avaliação (FiguRev Port Med Geral Fam 2018;34:268-72
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114 (46%)
93 (37,5%)

19 (7,7%)

17 (6,9%)
5 (2%)
36,5-37,4 ºC

37,5 ºC

37,6-37,9 ºC

38 ºC

38,2-39 ºC

Figura 2. Valor a partir do qual foi considerado febre pelos pais/cuidadores.
Legenda: % = percentagem

QUADRO II. Dose a administrar antipiréticos (n=248)
Dose
Correta

n (%)
66 (27)

Supra-terapêutica

72 (29,4)

Infra-terapêutica

47 (18,9)

Desconhece

63 (25,7)

Total

248 (100)

Legenda: n = número; % = percentagem

ra 1). Quarenta e sete por cento consideraram existir
febre se a temperatura fosse inferior a 37,5 °C, independentemente do local de avaliação e cerca de 7% referiu valores para febre entre 36,5 °C e 37,4 °C (Figura
2). Quase todos afirmaram ter no domicílio antipiréticos, sendo o fármaco mais utilizado o paracetamol
(54,7%). No caso de possuírem paracetamol e ibuprofeno, o paracetamol foi o fármaco preferido para administração em primeiro lugar. Vinte e sete por cento
sabiam administrar de forma correta a medicação
(Quadro II). Dezasseis por cento admitiu não administrar medicação antes do recurso aos serviços de saúde, sendo o medo de mascarar os sintomas a principal
razão apontada (74,4%). Os restantes afirmaram só administrar medicação após contacto com um médico
(5,1%) ou não administravam por desconhecer a dose
correta a administrar.
Rev Port Med Geral Fam 2018;34:268-72

Sessenta e dois por cento referiram que as principais
complicações da febre não tratada eram as convulsões
e, em segundo lugar, a possibilidade de lesão cerebral
(20%), sem conseguirem especificar qual o tipo de lesão. Apenas 2,8% considerou a possibilidade de desidratação (Figura 3).
Cerca de 50% admitiu recorrer ao médico logo que
surgisse febre ou no primeiro dia de doença. Relativamente ao local escolhido para observação, 50% optou
pelo seu centro de saúde, seguido dos hospitais públicos (21,8%), privados (21,8%), linha de saúde 24 (5,6%)
e farmácia (0,2%).

DISCUSSÃO
De uma forma geral, este estudo mostra que o conhecimento dos pais/cuidadores relativamente ao conceito de febre, sua abordagem e consequências é deficitário.
À semelhança do observado noutros estudos, também nesta amostra a maioria dos pais prefere avaliar a
temperatura na axila, apesar de estar formalmente estabelecido que a medição retal é a forma recomendada nas crianças com idade inferior a 24 meses, dado ser
o método que melhor corresponde à temperatura central.1,4
De uma forma geral, pode dizer-se que há febre
quando existe uma elevação da temperatura corporal
≥ 1 °C acima da média diária individual, dependendo
da hora e do local de medição.1 Não se sabendo a temperatura média diária individual, a mais recente Norma da Direção-Geral da Saúde considera o diagnóstico de febre quando se atinge qualquer dos seguintes valores da temperatura: retal ≥ 38 °C; axilar ≥ 37,6 °C; timpânica ≥ 37,8 °C; oral ≥ 37,6 °C.1 Nesta amostra, tendo
em conta o local de avaliação da temperatura mais utilizado pelos pais/cuidadores, é preocupante persistir o
conceito de que existe febre se a temperatura corporal
for inferior a 37,5 °C. O estabelecimento de temperaturas inferiores a 38 °C como limiar de tratamento farmacológico foi referido em 40% das respostas, valor
ainda mais elevado em relação ao reportado em estudos prévios.4-6
Neste estudo, praticamente a totalidade dos cuidadores possuía medicação no domicílio. Importa salientar que apesar de a maioria reconhecer o paracetamol como fármaco de primeira linha, apenas 30% afir-
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uma convulsão febril demonstra
a escassez de inConvulsões
(62,1%)
formação que ainda existe em relação a este tema,
(21,8%)
Lesão cerebral
o qual deveria ser integrado nos cuidados antecipatórios a realizar ao
Desidratação
(2,8%)
longo das consultas de
saúde infantil.
(1,6%)
Morte
Relativamente ao local
de avaliação escolhido, os
Meningite
(1,6%)
autores consideram que
pode ter ocorrido um viés
dado
ter sido um estudo
Não sabe
(1,2%)
feito no âmbito dos cuidados de saúde primáFigura 3. Principais complicações da febre referidas pelos pais/cuidadores.
rios; salientam, no entanLegenda: % = percentagem
to, a importância da observação pelo médico asmava administrar doses corretas. Foi possível avaliar
sistente antes do recurso a um serviço de urgência ou
este dado a partir do peso fornecido pelo pai/cuidador
mesmo a uma instituição farmacêutica.
ou através da consulta do processo clínico do utente.
Em suma, perceções e atitudes erradas em relação à
Foi considerada dose correta de paracetamol oral quanfebre persistem nos dias de hoje. Ajudar os pais a endo a mesma se situava entre 10-15mg/Kg/dose; retal
tender a etiologia da febre, sensibilizar para os benefíentre 15-20mg/Kg/dose e ibuprofeno oral entre
cios desta em contexto infecioso e informar acerca da
5-10mg/Kg/dose.1 Nenhum entrevistado admitiu utiliadministração correta de antipiréticos pode contribuir
zar qualquer outro fármaco. A administração de medipara diminuir a ansiedade parental e melhorar a prescação antes do recurso a um serviço de saúde não foi
tação de cuidados à criança febril.
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ABSTRACT
PARENTAL KNOWLEDGE, CONCERNS, AND ATTITUDES REGARDING FEVER
Aim: To characterize parents’ knowledge, concerns, and attitudes towards a child with fever, in order to design a future intervention project on this subject for the population.
Type of study: Descriptive and analytic cross-sectional study.
Location: USF Lagoa.
Population: All parents or caregivers of children aged between 29 days and 36 months, enrolled in USF Lagoa.
Methods: Study conducted between September and December 2015, through the distribution of a survey to the caregiver,
either by telephone or in person, in case the patient had an appointment during this time period. Data were analyzed with
Microsoft Excel 2010®. This study is reported according to the STROBE guidelines.
Results: A total of 248 parents/caregivers were interviewed. Eighty-three percent of the participants evaluated the temperature in the armpit and 40% considered fever for values below 37.5 °C. The majority (54.7%) chooses paracetamol as the drug
of choice, and 30% knows the adequate dose to be administered. Seizures are considered the main complication associated
with fever (62.1%). Fifty percent of the participants seek medical care as soon as the fever appears or in the first day of illness,
and the primary care center is the care setting of election for half of the respondents.
Conclusions: Wrong perceptions and attitudes towards fever persist nowadays. It is vital to reinforce parents’ and caregivers’
knowledge on the management and treatment of fever, in order to reduce anxiety and to improve care for febrile children.
Keywords: Antipyretics; Fever; Health information
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Terapia antirretroviral:
investigação de implementação
nos cuidados de saúde primários,
Nampula, Moçambique
Paulo Das Neves Pires,1 Abdoulaye Marega,2 José Miguel Creagh2

RESUMO
Objetivo: Avaliar a situação clínica dos pacientes em terapia antirretroviral, as taxas de adesão e descontinuação e seus fatores determinantes e intervir para melhorar o programa de luta contra o vírus da imunodeficiência humana em Nampula.
Tipo de estudo: Investigação de implementação, descritiva mista.
Local: Província de Nampula, Moçambique, envolvendo 10 centros de saúde.
População: Pacientes em terapia antirretroviral e que descontinuaram, profissionais dos cuidados de saúde primários e praticantes tradicionais de saúde.
Métodos: Investigação de implementação, aplicando inquérito a pacientes e praticantes tradicionais de saúde, entrevista semiestruturada com profissionais de saúde e praticantes tradicionais e consulta documental. Avaliada a linha de base nos centros de saúde alvo
e controlo foi realizada uma ação de educação para a saúde com os pacientes e com os praticantes tradicionais e de formação médica com os profissionais de saúde nos distritos alvo. Depois foram analisados os indicadores clínicos e do programa em todos os centros de saúde.
Resultados: A insegurança alimentar, discriminação e dificuldade de acesso aos serviços de saúde contribuem para uma taxa de descontinuação da terapia, atingindo 50% dos pacientes. A adesão terapêutica verifica-se em 69%. A ação foi realizada em cinco distritos, com 63
pacientes, 59 praticantes tradicionais e 96 profissionais de saúde. Nos distritos de ação verificou-se um aumento do número de Grupos de
Apoio à Adesão Comunitários e de referências aos cuidados de saúde primários, bem como uma melhoria relativa do estado clínico dos pacientes e da taxa de descontinuação da terapia, sem diferença estatisticamente significativa.
Conclusões: Existem diversas causas de descontinuação da terapia antirretroviral e de baixa adesão. A descontinuação da TARV é um
problema grave em Nampula e resulta de fatores individuais, sociais e do sistema de saúde. Intervenções interdisciplinares de baixo
custo na área da educação em saúde, associadas a extensão rural, podem inverter esta situação.
Palavras-chave: Antirretroviral; Cuidados de saúde primários; Descontinuação; Investigação de implementação; Moçambique; Vírus da
imunodeficiência humana adquirida.

INTRODUÇÃO

A

infeção pelo vírus da imunodeficiência humana (VIH) é um problema de saúde global: em
2016, 36,7 milhões de pessoas eram portadoras do VIH e a epidemia provocou 1,1 milhões
de óbitos. África é a região mais afetada, com 25,6 milhões de portadores do VIH e 2/3 das novas infeções.1
Em 2015, Moçambique apresentava uma das maiores
taxas de prevalência da infeção a nível mundial (13,2%),

1. Secretário da Comissão Científica. Faculdade de Ciências de Saúde, Universidade Lurio.
2. Universidade Lúrio.
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sofrendo um impacto negativo da doença com 1,8 milhões de adultos infetados,2 dos quais 990.085 estavam
em terapia antirretroviral (TARV). Este aumento significativo comparativamente aos 3.500 pacientes em TARV
em 2003, resultante do esforço do Ministério da Saúde
(MISAU) para garantir a TARV em todo o país (1% das unidades de saúde dispensavam TARV em 2003, 65% em
2015), teve implicações sobre a carga das atividades nos
cuidados de saúde primários (CSP) que carecem de profissionais de saúde (PS).
Em 2015, a província de Nampula apresentava uma
prevalência de VIH (5,7%) inferior à média nacional, com
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79.544 pessoas infetadas (69% em TARV) e a pior taxa de
retenção em tratamento: 72% a 12 meses, 35% a 24 meses e 29% a 36 meses.
A TARV dispensada nos CSP em Moçambique transformou a síndroma de imunodeficiência humana adquirida (SIDA) em doença crónica, mediante uma boa
adesão terapêutica (ingestão de comprimidos prescritos
superior a 95% nos últimos três meses), necessária para
a supressão viral; esta adesão varia no tempo e é influenciada por fatores diversos e complexos, um dos
quais é fundamental, o atendimento no centro de saúde
(CS),3 para garantir o acesso a medicamentos e serviços
seguros, eficazes e de boa qualidade.
A transferência da prestação de cuidados aos pacientes
portadores de VIH dos hospitais de dia para os CSP, em
2009, foi acompanhada por um elevado número de pacientes descontinuando a TARV, um desafio à saúde pública
devido ao risco de resistência aos antirretrovirais (ARV).
Desde o início da campanha contra a SIDA, a Organização Mundial da Saúde recomenda como estratégia estabelecer uma relação com os praticantes tradicionais de
saúde (PTS), sobretudo nos países de escassos recursos.
Em África, estes «curandeiros» estão em todas as comunidades. Alguns referem os casos mais complicados para
o Serviço Nacional de Saúde (SNS) Moçambicano, outros
apoiam os PS na educação para a saúde dos pacientes
que acedem aos CSP. O SNS abrange cerca de 40% da população do país, mas 100% desta frequenta os PTS.4 Nos
locais onde ambas estão disponíveis, as pessoas utilizam
a medicina tradicional e a moderna.5 Um estudo Sul-africano mostra que os PTS são um recurso útil, mas subaproveitado, que pode apoiar o sistema biomédico ao
colaborar na prevenção, no tratamento e referenciação,
atenuando o impacto do VIH.6 Em comunidades rurais,
com baixa acessibilidade aos CSP, os PTS são fundamentais para aconselhar os portadores de VIH: eles educam a população com testemunhos pessoais, histórias e
provérbios. Muitas pessoas referem que só acreditam na
informação sobre o VIH quando esta é transmitida por
estes praticantes. No entanto, até agora as ações que consideram e incluem esses atores são quase inexistentes.7
A compreensão dos sistemas que funcionam nas determinantes locais de um contexto específico, para uma
população alvo, é essencial para garantir a expansão da
TARV.8 Algumas práticas socioculturais tradicionais transportam aspetos negativos (como a escarificação ritual e
certos hábitos sexuais), contribuindo para a elevada in-

cidência do VIH. Estas situações devem ser identificadas
e revertidas em práticas positivas, para a prevenção da
transmissão do vírus e da descontinuação da terapêutica, conforme proposto no Plano de Aceleração da Prevenção, Diagnóstico e Tratamento de VIH/SIDA.9
Até agora não existia na província de Nampula um conhecimento sistematizado sobre os determinantes de
adesão terapêutica.10 Assim, esta investigação de implementação tinha como objetivo principal melhorar o programa TARV11-14 nesta província. Os objetivos secundários
eram: a) avaliar a situação clínica dos pacientes em tratamento antirretroviral; b) avaliar as taxas de adesão e
descontinuação e seus fatores determinantes; c) intervir
para diminuir a descontinuação do TARV e melhorar a situação clínica dos pacientes em Nampula.
O estudo decorreu em três etapas:
1) Avaliar a adesão e a descontinuação (interrupção da
toma de ARV por três meses ou mais) da TARV e os
fatores determinantes nos CSP; planear métodos de
adaptação e transferência de conhecimento para
melhorar os indicadores do programa e o estado clínico dos pacientes;15-17
2) Aplicar as ações nos grupos alvos (pacientes, PS e
PTS);18
3) Avaliar o impacto da intervenção na taxa de descontinuação da TARV, no estado clínico dos pacientes (índice de massa corporal [IMC] e ocorrência de infeções oportunistas) e na comunidade
(grupos de apoio e referência de pacientes).

MÉTODOS
Tipo de estudo
Investigação de implementação, descritiva com abordagem mista (quantitativa e qualitativa) e ação de educação para a saúde. A componente quantitativa tem um
desenho de estudo do tipo antes e depois com um grupo controlo, usando uma coorte de pacientes em TARV.
Depois do estudo de linha de base, uma das coortes foi
sujeita à ação (em cinco CS), a segunda (em outros cinco CS) constituiu o grupo controlo. O estudo foi realizado na província de Nampula, entre fevereiro de 2014 e setembro de 2015.

Universo
Distritos alvo: 8.251 pacientes inscritos em TARV nos
CSP, em cinco CS das sedes distritais; respetivos PS responsáveis pelos serviços TARV (20) e PTS da área envolRev Port Med Geral Fam 2018;34:274-86
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vente. Distritos controlo: 6.904 pacientes inscritos em
TARV nos CSP em cinco CS.

Amostra e amostragem
O estudo de linha de base (avaliação do estado clínico dos pacientes, adesão terapêutica e fatores determinantes) utilizou um número de pacientes a inquirir em
cada distrito alvo (em tratamento e que descontinuaram), calculado utilizando a fórmula n=2 * p * (1 - q / i2)
em que (n=número de sujeitos da amostra, =1,96, p=última prevalência da taxa de abandono da TARV no CS seja
12%, q=1 - p, considerando um intervalo de confiança=95%, i=0,05 de margem de erro). Adicionou-se uma
margem de 10% para perdas ocasionais ou desistências,
calculando 165 pacientes em TARV e 165 que descontinuaram. Os sujeitos foram escolhidos aleatoriamente,
segundo uma data ao acaso de consulta TARV (pacientes em tratamento). O mesmo processo foi utilizado para
calcular as amostras das coortes de ação e controlo. No
estudo de linha de base foi utilizada a amostragem «bola
de neve» para encontrar os pacientes que no mesmo dia
tinham faltado à consulta ou ao levantamento de ARV na
farmácia do CS há mais de três meses (descontinuaram
o tratamento); seguiu-se busca ativa e assinatura de termo de consentimento informado (TCI).
Os PS responsáveis dos serviços TARV foram entrevistados individual e confidencialmente pelos investigadores, durante o estudo de linha de base e depois da ação.
As entrevistas foram registadas em papel (não foram gravadas) e tratadas manualmente por tema (pacientes,
TARV nos CSP, PTS).
Os PTS foram convocados pelo PS responsável no CS
em articulação com o seu dirigente local e foram inquiridos individualmente durante o estudo de linha de base,
com intérprete da língua local Macua, garantindo a confidencialidade. As respostas foram introduzidas e tratadas no programa SPSS, v. 21. Depois da ação foram entrevistados individualmente, com intérprete da língua
local Macua, garantindo a confidencialidade e as entrevistas foram registadas em papel (não foram gravadas) e
tratadas manualmente por tema (pacientes, TARV nos
CSP, PTS).

Critérios de inclusão
1) Distritos: prevalência de VIH e taxa de abandono da
TARV superior à média provincial, em pares classificados
nas categorias geográficas utilizadas no Programa NaRev Port Med Geral Fam 2018;34:274-86

cional de Combate ao VIH (urbano, rural, corredor, litoral); 2) pacientes: em TARV ou que descontinuaram a terapêutica, com processo clínico localizado, maior de idade, TCI assinado; 3) PS dos CSP: atividade principal no
serviço TARV, disponibilidade e voluntariedade; 4) PTS:
disponibilidade e voluntariedade documentada em TCI
assinado.

Variáveis
Distritos: número de infetados por VIH e em TARV, número de pacientes que descontinuaram a TARV, incidência do VIH nas grávidas e nas consultas.
Pacientes: género, idade, em TARV ou descontinuou,
escolaridade, posologia,19 depressão, consumo de psicotrópicos,20 apoio familiar,21 pertença a Grupo de Apoio à
Adesão Comunitário (GAAC, associação de pacientes
destinada a facilitar o acesso aos medicamentos e informação sobre o programa VIH), utilização dos PTS, conhecimento sobre os riscos da má adesão, levantamento de ARV na farmácia (últimos três meses), IMC, alimentação, falha da medicação,22-23 alegadas causas de
descontinuação, ocorrência de diarreia ou vómitos e de
tuberculose (TB) ou outra infeção oportunista.
Profissionais de saúde: género, idade, profissão, fatores percebidos de baixa adesão e descontinuação da
TARV, dificuldades do programa VIH e sinergias possíveis
com a comunidade para o melhorar.
Praticantes tradicionais de saúde: género, idade,
tempo de prática, tratamento que usa, conceito e tratamento de TB e da infeção VIH, formação em VIH, conceito de adesão terapêutica, referência ao CS, conhecimento sobre alimentação.

Implementação
A investigação de implementação decorreu em três
fases:
I) Estudo de base: seleção dos distritos de ação e controlo (fevereiro de 2014) por consulta documental e
critérios geográficos (Quadro I): foram avaliados os
indicadores do programa através dos registos da Direção Provincial de Saúde de Nampula (DPSN).
Identificação dos grupos alvo (setembro de 2014):
pacientes em TARV, pacientes que descontinuaram;
consulta documental (estatística do CS e processos
clínicos).
Recolha de dados no terreno (outubro de 2014): aplicação de inquérito aos pacientes pelos investigado-
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QUADRO I. Incidência de VIH nas grávidas atendidas nas maternidades dos Centros de Saúde, nos distritos de ação e
controlo
Incidência VIH Grávidas
N.

Classificação
Programa VIH/SIDA

População
estimada por CS

Distritos de ação

Outubro 2014

Agosto 2015

Incidência VIH
% Grávidas

Incidência VIH
% Grávidas

1

Lalaua

Rural

43.106

2

0,3

2

Mossuril

Litoral

25.102

4,6

1,0

3

Murrupula

Corredor

57.824

15,1

1,6

4

Nacaroa

Corredor

35.246

6,1

4,4

5

Nampula

Urbano

103.404

4,9

9,9

52.936

7

3

Incidência VIH
% Grávidas

Incidência VIH
% Grávidas

Média
N.

Distritos de controlo

1

Erati

2

Memba

3

Mogovolas

4

Muecate

5

Nacala Porto

Corredor

68.739

7,8

4,3

Litoral

46.560

2,7

nd

Corredor

98.020

8

nd

Rural

33.593

8,3

2,2

Urbano

70.303

nd

7,1

63.443

5

5

Média

Legenda: VIH = vírus da imunodeficiência humana; SIDA = síndroma de imunodeficiência adquirida; CS = centro de saúde; nd = resultados não disponíveis.

res, avaliação dos registos clínicos e de levantamento de ARV; foram selecionados sete inquiridores (ensino secundário completo, fluência na língua local,
sem ligação com o SNS, desconhecidos dos inquiridos), treinados e assinado termo de compromisso
ético para procederem às buscas ativas num raio pedestre do CS (5km), sendo pagos 100 meticais (dois
euros) por cada inquérito realizado, acompanhado
por um dos investigadores. Entrevista semiestruturada aos PS; não houve nenhuma recusa de participação e o registo foi reavaliado pelo entrevistado.
Aplicação de inquérito pelos investigadores aos PTS.
Tratamento da informação (dezembro de 2014): introdução de dados quantitativos no programa SPSS
v. 21, tratamento e análise de dados respeitando um
intervalo de confiança de 95% (p<0,05) e interpretação dos resultados. As entrevistas foram tratadas manualmente, agrupando a informação por tema (pacientes, serviços de saúde, PTS).
Plano de intervenção (março de 2015): elaboração de

conteúdos (educação nutricional, doenças crónicas,
adesão terapêutica, extensão agrária), de suportes
didáticos e logísticos e plano de ação para os três
grupos alvo.
II) Ação (abril de 2015): nos distritos de ação, os investigadores realizaram uma intervenção de formação
médica com os PS e duas de educação para a saúde
com os pacientes e familiares e com os PTS. Com os
pacientes e com o apoio de um técnico de extensão
agrária foram criados viveiros comunitários de hortícolas em locais perto do CS para aprendizagem e
replicação. Foram reavaliados os indicadores do programa e dos pacientes em TARV em todos os 10 distritos e os dados introduzidos em ficheiro eletrónico Microsoft Office Excel e tratados em frequência,
média e percentagem.
III) Avaliação (setembro de 2015): reavaliação dos indicadores do programa e dos pacientes nos mesmos
distritos; os dados foram introduzidos em ficheiro
eletrónico Microsoft Office Excel e tratados em freRev Port Med Geral Fam 2018;34:274-86
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quência, média e percentagem e foi calculado o teste de qui-quadrado para tendências. Foram feitas
entrevistas semiestruturadas aos PS e aos PTS; não
houve nenhuma recusa de participação e as notas foram reavaliadas e confirmadas pelos entrevistados.

Viés
Foram considerados como fatores de viés a fiabilidade das respostas dos pacientes e PTS aos inquéritos e dos
PS e PTS às entrevistas, optando-se pela triangulação de
perguntas para evitar viés de aferição e de conclusão.
A adesão estimada pelo relato dos pacientes, útil em
contextos de escassos recursos, está entre 6 a 10% acima
da adesão estimada por doseamento farmacológico de
ARV no sangue;19 assim, introduziu-se um fator de correção sobre a adesão encontrada de -8%.

Considerações éticas
O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comité Institucional de Bioética para a Saúde da Universidade Lúrio e pela DPSN. O estudo respeitou todas as recomendações da Declaração de Helsínquia (2013).
Esta investigação foi registada pelo Ministério da Educação de Moçambique (AF-IV-PI-01 / FDI / 2º – 21/2012).
O relatório de atividades e os conteúdos das ações de
formação médica e de educação para a saúde estão disponíveis mediante solicitação ao investigador principal.

RESULTADOS
1) Fase 1 – Linha de base
No início de 2014, os resumos estatísticos mensais do
programa nos 10 CS dos distritos em estudo mostravam
uma incidência de VIH nas grávidas entre os 2 e os 10%,
taxas de cobertura da TARV de 24 a 61% e de descontinuação entre os 0 e os 21% (muito abaixo da realidade
referida pelos profissionais de saúde e documentada nos
processos clínicos avaliados).
a) Pacientes
Foram inquiridos 294 pacientes nos cinco distritos de
ação, com idades entre os 18 e os 64 anos, 70% do género feminino. Destes, 208 (70,7%) estavam em TARV e 86
tinham descontinuado o tratamento (dos quais 63% do
género feminino). Seis dos 214 pacientes em TARV não
aceitaram responder ao inquérito. Foram identificados
232 casos de descontinuação, dos quais 29% não tinham
informação no processo para a busca ativa pelos PS ou
voluntários de saúde comunitários; das 165 buscas atiRev Port Med Geral Fam 2018;34:274-86

vas realizadas foram encontrados 99 pacientes, dos quais
13 não aceitaram responder ao inquérito; dos 86 pacientes que tinham descontinuado o tratamento, 60
(70%) admitiram a referência ao CS para reiniciar a TARV.
As causas de descontinuação da TARV identificadas foram a insegurança alimentar (55 dos 86 pacientes que tinham descontinuado [64%], 114 dos 205 pacientes em
TARV [55,6%], sem diferença estatisticamente significativa), o desemprego (97% dos pacientes que tinham descontinuado, 87% dos pacientes em TARV, p=0,005), o estigma e discriminação, o atendimento deficiente, a baixa escolaridade, o desconhecimento do risco de falha da
medicação, a depressão, a falta de apoio familiar, o desconhecimento e a desconfiança dos GAAC.
No grupo em TARV, 144 (69%) pacientes apresentaram adesão terapêutica (> 95% das tomas nos últimos
três meses).
b) Profissionais de saúde
Foram entrevistados 20 PS nos distritos de intervenção (3/4 do género masculino, média etária de 28 anos)
sobre o funcionamento do programa TARV no seu CS:
cinco médicos, 14 técnicos de saúde (seis enfermeiros,
cinco técnicos de medicina curativa, dois técnicos de
psiquiatria, um farmacêutico com formação de três anos
nos Institutos de Ciências de Saúde) e um rececionista.
Problemas comuns identificados relativos à organização: processos clínicos mal preenchidos (4/5 CS); arquivo clínico desorganizado (5/5 CS); arquivo de levantamento de ARV na farmácia desorganizado (4/5 CS);
tentativas infrutíferas de colaboração com os PTS (4/5
CS).
Perceções de justificação para a má adesão à TARV:
grande número de pacientes descontinuando a TARV devido a desmotivação provocada por discriminação por
familiares e amigos e à alimentação deficiente por falta
de recursos económicos (5/5 CS).
c) Praticantes tradicionais de saúde
Foram inquiridos 79 PTS, incluindo parteiras tradicionais, 62% do género masculino, média etária de 38
anos, 65% com mais de 10 anos de prática.
A perda de peso é a principal suspeita de VIH mencionada por 26 (33%), mas 20 (25%) desconhecem os sinais; quase todos mencionaram não tratar estes pacientes e pensam que os ARV melhoram a sua qualidade de
vida; 67 (85%) tem uma ideia aproximada da boa adesão
(“nunca falhar um dia nem atrasar mais de uma hora na
toma dos comprimidos”) e referem os casos complica-
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dos ao CS; 44 (56%) tiveram formação sobre a doença.

2) Fase 2 – Ação
a) Pacientes
Foram realizadas cinco sessões de educação para a
saúde com voluntários convocados pelo responsável do
serviço TARV, com uma duração de cinco horas, sobre os
temas: programa VIH, alimentação, doenças crónicas,
adesão terapêutica e GAAC. Foi utilizada tradução simultânea, apoio audiovisual e distribuição de panfletos
com imagens: 63 participantes (65% do género feminino, idade média de 32 anos).
Foram implementados viveiros comunitários de hortícolas localizados perto do CS, com os mesmos pacientes e cinco técnicos de extensão agrícola, destinados a aumentar os recursos alimentares disponíveis para as famílias e melhorar o estado clínico dos pacientes.
Foram analisados os indicadores nos processos clínicos de 246 pacientes (146 nos distritos de ação, 100 nos
distritos de controlo) e do programa no resumo estatístico mensal dos CS como linha de base antes da ação
(Quadros I a IV).
b) Profissionais de saúde
Foram realizadas cinco sessões de formação (quatro
horas) em língua portuguesa sobre o programa VIH, alimentação, adesão terapêutica, GAAC, com apoio audiovisual e distribuição de conteúdos em suporte papel: 96
participantes (5% do género feminino, idade média de 28
anos).
c) Praticantes tradicionais de saúde
Foram realizadas cinco sessões de formação (cinco
horas) sobre o programa VIH, alimentação, doenças crónicas, adesão e GAAC. Foi usada tradução simultânea em
língua local (Macua), apoio audiovisual e distribuição de
panfletos com imagens: 59 participantes (47% do género feminino, idade média de 39 anos).

3) Fase 3 – Avaliação
Foi realizada a recolha de indicadores do programa
nos CS e nos processos clínicos de 348 pacientes (198
nos distritos de ação, 150 nos distritos de controlo). Os
grupos de pacientes antes e depois da ação nos distritos
de intervenção e nos distritos de controlo são comparáveis no que se refere ao género e à média etária (Quadro
V). A análise final incidiu sobre os indicadores referentes aos meses de abril (antes da ação) e agosto (depois
da ação) de 2015.

a) Pacientes
Nos distritos de ação, a incidência média da infeção
em grávidas foi de 7% antes e de 3% após. Nos distritos
de controlo manteve-se nos 5% (Quadro I). Constatou-se uma melhoria em dois indicadores do estado clínico
dos pacientes nos distritos de ação: aumento (1 ponto)
na média do IMC (nos distritos de controlo não houve
melhoria – Quadro II) e uma redução na ocorrência de
infeções oportunistas de 1% (nos distritos de controlo registou-se um agravamento de 4% – Quadro III); estas diferenças, porém, não são estatisticamente significativas.
A taxa de adesão terapêutica não sofreu alteração nos
distritos de ação (de 69 para 68,2%), tendo-se agravado
nos distritos de controlo (de 62 para 55,3%), sem diferença estatisticamente significativa. A taxa média de descontinuação aumentou 7% nos distritos de ação e 28%
nos de controlo (Quadro IV), sem diferença estatisticamente significativa.
A implementação dos viveiros de hortícolas, para
aprendizagem dos pacientes sobre os modos de sementeira e cultura, atingiu 55 sujeitos, abrangendo um total
de 15.000m2 e mostrando uma produção assinalável.
b) Profissionais de saúde
Foram entrevistados 10 PS voluntários, dois em cada
CS. Estes referiram um retorno de pacientes que tinham
descontinuado a TARV, sentem-se preparados para
acompanhar a adesão terapêutica, mas não mobilizaram os PTS para as buscas ativas. O Quadro VI detalha a
sua avaliação da ação, que conseguiu um aumento de
31% no número de GAAC funcionais (passou de 96 para
126, contra 100 que se mantiveram nos distritos de controlo).
c) Praticantes tradicionais de saúde
Foram entrevistados 15 PTS voluntários, três em cada
CS. Estes mobilizaram-se ativamente para a referência de
doentes crónicos e grávidas ao CS (passaram de dois no
último mês para 434). O Quadro VII resume a sua avaliação da ação.

DISCUSSÃO
1) Pacientes
A infeção pelo VIH mantém-se um desafio à saúde pública em Moçambique, mais grave nos centros urbanos
e nas localidades «corredores» (situadas em vias principais de trânsito rodoviário). Os pacientes em TARV, sobretudo em meio rural, enfrentam muitas dificuldades.
As causas identificadas de descontinuação da TARV nos
Rev Port Med Geral Fam 2018;34:274-86
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QUADRO II. Evolução do IMC dos pacientes em TARV, nos distritos de ação e de controlo
Distritos de ação
IMC médio dos
pacientes em TARV

Antes (04/2015)

Depois (08/2015)

Nº pacientes em
TARV avaliados IMC

IMC médio

Nº pacientes em
TARV avaliados IMC

IMC médio

Variação

Lalaua

20

21

33

21

0

Mossuril

20

21

38

22

1

Murrupula

65

21

59

23

1

Nacaroa

20

21

38

21

-1

Nampula

21

22

30

23

2

Total

146

21

198

22

1

Distritos de controlo
IMC médio dos
pacientes em TARV

Antes (04/2015)
Nº pacientes em
TARV avaliados IMC

Erati

Depois (08/2015)

IMC médio

Nº pacientes em
TARV avaliados IMC

IMC médio

Variação

20

21

30

22

0

Memba

20

22

30

23

1

Mogovolas

20

19

30

21

2

Muecate

20

22

30

20

-3

Nacala Porto

20

22

30

21

-1

Total

100

21

150

21

0

Legenda: IMC = índice de massa corporal; TARV = tratamento antirretroviral.

inquéritos estão confirmadas na literatura: insegurança
alimentar, desemprego, estigma e discriminação, atendimento deficiente no CS, baixa escolaridade, desconhecimento do risco de falha da medicação, depressão,
falta de apoio familiar, desconhecimento e desconfiança dos GAAC.24-29
A alta frequência de insegurança alimentar destes pacientes está de acordo com a taxa de malnutrição na província de Nampula. Esta situação agravou-se em 2014 e
2015 devido à situação económica precária do país.
A confirmação da adesão relatada pelo sujeito é feita
por triangulação, verificada no paciente que não teve atraso superior a três dias no levantamento de medicamentos na farmácia nos últimos três meses.30-34 A taxa média
de adesão não sofreu alteração significativa, mantendo-se próxima do valor encontrado inicialmente,35-36 tendo
sido, no entanto, agravada nos distritos de controlo.
O nível insuficiente de escolaridade traduz-se em fraco domínio da língua portuguesa e compreensão deficiente das mensagens de educação para a saúde, provocando taxas de descontinuação elevadas. A educação dos
Rev Port Med Geral Fam 2018;34:274-86

pacientes e a formação dos profissionais de saúde podem
ter contribuído para diminuir a taxa de descontinuação
da TARV nos distritos de ação relativamente aos distritos
de controlo. No entanto, a diferença dos números de pacientes avaliados (nos distritos de ação e de controlo) e
o facto dos sujeitos avaliados antes e depois da ação não
serem os mesmos podem ter reduzido o impacto da ação.

2) Profissionais de saúde
Introduziram melhorias nos serviços, nomeadamente promovendo a criação de GAAC e facilitando o acesso
dos pacientes à TARV,37-38 o que pode ter contribuído para
diminuir o risco de descontinuação. Continua a verificar-se uma articulação insuficiente com os PTS, que não foram mobilizados para as buscas ativas e os PS não fazem
contra referência dos pacientes enviados por aqueles.

3) Praticantes tradicionais de saúde
Demonstraram a sua disponibilidade para cooperar
com os CSP e a sua capacidade de referir doentes crónicos e grávidas ao CS.
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QUADRO III. Evolução da incidência de infeções oportunistas nos pacientes em TARV, nos distritos de ação e de controlo
Distritos de ação
Nº episódios
IO/paciente
em TARV

Antes (04/2015)

Depois (08/2015)

Nº pacientes
em TARV
avaliados

Nº em
TARV
com IO

% Pacientes
em TARV
com IO

Nº pacientes
em TARV
avaliados

Nº em
TARV
com IO

% Pacientes
em TARV
com IO

Variação
percentual

Lalaua

20

0

0,0

33

7

21,2

21

Mossuril

20

5

25,0

38

1

2,6

-22

Murrupula

65

11

16,9

59

7

11,9

-5

Nacaroa

20

0

0,0

38

12

31,6

32

Nampula

21

9

42,9

30

5

16,7

-26

Total

146

25

17,1

198

32

16,2

-1

Distritos de
controlo
Nº episódios
IO/paciente
em TARV

Antes (04/2015)

Depois (08/2015)

Nº pacientes
em TARV
avaliados

Nº em
TARV
com IO

% Pacientes
em TARV
com IO

Nº pacientes
em TARV
avaliados

Nº em
TARV
com IO

% Pacientes
em TARV
com IO

Variação
percentual

Erati

20

3

15,0

30

4

13,3

-1,7

Memba

20

1

5,0

30

8

26,7

21,7

Mogovolas

20

3

15,0

30

9

30,0

15,0

Muecate

20

9

45,0

30

6

20,0

-25,0

Nacala Porto

20

0

0,0

30

3

10,0

10,0

Total

100

16

16,0

150

30

20,0

4,0

Legenda: TARV = tratamento antirretroviral; IO = infeção oportunista.

4) Limitações do estudo

5) Generalização

1. A informação oficial disponível sobre descontinuação
da TARV é limitada e muitas vezes incorreta.
2. Os arquivos clínicos dos pacientes estão desorganizados e com falta de informação, tendo sido recomendado às Direções dos CS um registo exaustivo e a organização dos ficheiros com identificação dos pacientes que descontinuaram a TARV.
3. O número de pacientes inquiridos que descontinuaram a TARV foi inferior à amostra calculada, diminuindo a significância estatística das razões alegadas
para descontinuação.
4. As coortes avaliadas antes e depois da ação são compostas de sujeitos diferentes, impedindo a estimativa
precisa do impacto sobre a adesão à TARV.
5. A articulação interprofissional a nível dos CSP e interinstitucional nos distritos e com o nível provincial é deficiente,39 limitando o impacto da ação de extensão rural.

As ações realizadas reduziram a probabilidade de descontinuação da TARV, podendo considerar-se como pontos positivos:
1) Impacto psicológico nos pacientes, que se sentiram reconhecidos, sem discriminação e sensibilizados para
a importância da boa adesão, como meio de prevenção da infeção.
2) Impacto técnico nos PS, que reconheceram progressos na capacidade de acompanhar a adesão e prevenir a descontinuação – referiram ter reiniciado a TARV
em muitos pacientes.
3) Melhoria da articulação dos PTS com os CSP recuperando muitos pacientes que tinham descontinuado a
TARV.
4) Hortas comunitárias, educando e incentivando as famílias ao cultivo nas suas machambas e à introdução
de novas culturas (e.g. alface, beringela, cenoura).
Rev Port Med Geral Fam 2018;34:274-86
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QUADRO IV. Evolução das taxas de descontinuação da TARV, nos distritos de ação e de controlo
Distritos de ação

Antes (04/2015) n=1.414

% Pacientes que
descontinuaram
/Pacientes em TARV

Depois (08/2015) n=2.725

Nº pacientes
em TARV
avaliados

Nº
abandonos
TARV

%
Abandono
TARV

Nº pacientes
em TARV
avaliados

Nº
abandonos
TARV

%
Abandono
TARV

Variação
percentual

Lalaua

47

2

4,3

116

48

41,4

37

Mossuril

40

11

27,5

135

26

19,4

-8

Murrupula

310

128

41,3

325

99

30,5

-11

Nacaroa

80

73

91,3

259

122

47,0

-44

Nampula

722

4

0,6

1.340

255

19,0

18

1.199

218

18,2

2.175

550

25,3

7

Total
Distritos de controlo
% Pacientes que
descontinuaram
/Pacientes em TARV

Antes (04/2015) n=8.539

Depois (08/2015) n=1.014

Nº pacientes
em TARV
avaliados

Nº
abandonos
TARV

%
Abandono
TARV

Nº pacientes
em TARV
avaliados

Nº
abandonos
TARV

%
Abandono
TARV

Variação
percentual

2.680

550

20,5

46

44

95,7

75,1

Erati
Memba

371

88

23,7

18

9

50,0

26,3

1.400

413

29,5

275

241

87,6

58,1

958

348

36,3

199

31

15,6

-20,7

Nacala Porto

1.495

236

15,8

129

22

17,1

1,3

Total

6.904

1.635

23,7

667

347

52,0

28,3

Mogovolas
Muecate

Legenda: TARV = tratamento antirretroviral; n = número de pacientes avaliados.

QUADRO V. Género e média etária dos grupos de pacientes nos distritos de ação e
de controlo, antes e depois da intervenção
Antes da ação: n=9.953

Depois da ação: n=3.739

Distritos

% Sujeitos do género
feminino

Média etária
(anos)

% Sujeitos do género
feminino

Média etária
(anos)

Controlo

69,0

28,9

69,3

28,1

Ação

72,6

30,6

71,7

28,4

Legenda: n = número de pacientes avaliados.

As características da população e dos serviços de saúde avaliados reproduzem a situação geral a nível provincial. As ações realizadas foram demonstradas pela literatura internacional como sendo eficazes e os resultados
conseguidos melhoraram o programa contra o VIH nos
CSP. No contexto Moçambicano seria necessário promover a formação dos PS e a educação e extensão rural
Rev Port Med Geral Fam 2018;34:274-86

com os pacientes e agentes locais, de acordo com os resultados deste estudo, para obter
uma cobertura sanitária universal.40

6) Conclusão
A alta taxa de descontinuação
da TARV em Nampula pode ser
responsável pela manutenção
da epidemia. Este fenómeno é
preocupante e está subavaliado,

mas pode ser revertido.
A educação dos pacientes e a extensão rural podem reduzir a taxa de descontinuação da TARV e ter um efeito
benéfico sobre o estado clínico dos pacientes. No entanto, a sua participação nestas atividades é limitada por
dificuldades de acesso aos CSP e estigmatização, necessitando de uma estratégia de comunicação eficaz. Os PTS
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QUADRO VI. Avaliação do estudo ação pelos profissionais de saúde (setembro de 2015)
Questão

Comentários

Que mudanças
positivas foram
verificadas depois
da ação de educação
para a saúde?

Pacientes:
Melhorou a adesão à testagem VIH, às sessões de educação para a saúde e à TARV em geral, sobretudo
nos serviços de saúde materna e TB.
Aumentou o recurso ao CS no caso de infeções oportunistas.
Grupos de pacientes iniciaram cultivo de legumes e estão a produzir.
Centro de saúde:
Distribui pacotes alimentares, trimestralmente, aos pacientes em TARV.
Todos os pacientes que vêm à consulta TARV passam obrigatoriamente no aconselhamento sobre adesão
terapêutica, que foi melhorado.
A disponibilização de ARV para seis meses na Farmácia melhorou a adesão e melhorou a articulação e
transferência de informação com o serviço TARV.
Foram organizados novos GAAC.
Os «faltosos» são detetados diariamente, contactados telefonicamente para busca ativa, resultando na
diminuição do número de «faltosos» e em muitos reinícios de TARV.
Pacientes em TARV tiveram formação em Educadores de Pares e estão a realizar busca ativa.
Lançaram busca ativa com PTS, PS e ativistas das organizações comunitárias de base.
Praticantes tradicionais de saúde:
Melhorou a referência de pacientes em geral aos CSP pelos PTS.

Que dificuldades
ainda persistem?

Pacientes:
Falta de transporte para o CS dos pacientes residentes a grandes distâncias (mais de 20km).
Carência alimentar por falta de recursos financeiros e falsos conceitos sobre o tratamento prejudicam a
adesão.
Falta de apoio familiar impede os doentes incapacitados de receberem ARV.
Grávidas testadas recusam o diagnóstico e as que iniciam TARV durante a gravidez descontinuam a TARV
depois do parto.
A compreensão dos pacientes das mensagens educativas é reduzida, dificultando o combate ao estigma.
Adesão à TARV é oscilante e muitos pacientes descontinuam no início.
Pacientes são discriminados pelas famílias.
Conceito negativo sobre a doença, gera estigma e discriminação impedindo a formação de GAAC.
Pacientes reclamam dos efeitos secundários com a nova linha de TARV.
Os legumes do viveiro não foram disseminados pelos grupos de pacientes.
Falta de apoio das organizações comunitárias de base para os GAAC.
Centro de saúde:
Receção em más condições e rececionista sem formação adequada.
Não existe na maioria dos CS uma cesta básica de alimentos para motivar os pacientes a levantar os
ARV.
Atitude e comunicação deficiente em alguns PS estigmatiza o paciente.
Paciente demora um tempo exagerado no CS para levantar os ARV.
Registo da farmácia não permite um acompanhamento correto do paciente.
As buscas ativas são dificultadas por falta de informação sobre o paciente, falta de ativistas e de meios
de deslocação às comunidades.
Falta de manutenção, organização e apoio da administração local ao CS.
Praticantes tradicionais de saúde:
Necessitam de guias de referência para enviar os pacientes ao CS.

Legenda: VIH = vírus da imunodeficiência humana; TARV = tratamento antirretroviral; TB = tuberculose; CS = centro de saúde; GAAC = grupo de apoio
à adesão comunitário; PTS = praticante tradicional de saúde; PS = profissional de saúde; CSP = cuidados de saúde primários; ARV = medicamentos antirretrovirais.
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QUADRO VII. Avaliação do estudo ação pelos praticantes tradicionais de saúde (setembro de 2015)
Questão

Comentários

Que mudanças
positivas foram
verificadas depois
da ação de educação
para a saúde?

Praticantes tradicionais de saúde:
Diversificaram a sua alimentação, introduzindo legumes e frutas.
Aumentaram a referência de pacientes ao CS.
População:
A população reconhece e aprecia o papel do PTS como elemento positivo e eficaz na referência ao CS.
Cuidados de saúde primários:
Relacionamento com o CS melhorou, os PTS estão a ser bem atendidos.
Produzem e trazem relatório de atividades mensal ao CS.
Fazem palestras para pacientes e acompanhantes no CS.

Que dificuldades
ainda persistem?

Praticantes tradicionais de saúde:
Faltam meios de transporte e as distâncias são grandes para fazer as buscas ativas.
Cuidados de saúde primários:
O atendimento no serviço TARV não tem privacidade.
Falta informação sobre os GAAC e lista de pacientes.
Não receberam pacientes enviados pelo CS nem nenhuma resposta (contra referência) dos pacientes que
enviaram ao CS.

Que propostas de
melhoria?

Praticantes tradicionais de saúde:
Foram formados e certificados pelo Instituto Nacional de Medicina Tradicional, mas não dispõem de
meios para replicar a formação aos muitos PTS dispersos nos distritos.
Aquisição de bicicleta para deslocações nas buscas ativas.
Cuidados de saúde primários:
Necessidades: aquisição de uniforme para atividades no CS; educação para a saúde, em conjunto com os
PS, para melhorar a prática e estabelecer uma relação de confiança, favorecendo a referência mútua;
cartão de identificação individual fornecido pelo CS; materiais de registo e referência.
Propostas: colaborar com os PS quando estes executam atividades nas comunidades; a iniciativa deve
partir do CS e SNS; organizar um sistema de cooperação dos PS com os PTS. Transmitir os resultados
deste estudo ao MISAU para promover a articulação com os PTS.

Legenda: CS = centro de saúde; PTS = praticante tradicional de saúde; TARV = tratamento antirretroviral; GAAC = grupo de apoio à adesão comunitário; PS = profissional de saúde; SNS = Serviço Nacional de Saúde; MISAU = Ministério da Saúde da República de Moçambique.

são parceiros dos CSP e representam um recurso subutilizado; reforçar o investimento nesta parceria poderá ter
um impacto positivo no programa VIH. Os PS, após formação dirigida aos problemas identificados, melhoram
a qualidade do atendimento aos pacientes.
Considerando a gravidade da infeção pelo VIH em Moçambique, seria necessário generalizar a formação conjunta dos PS e dos PTS, dos pacientes e familiares e promover a extensão rural em todos os CS com serviço TARV.
Rev Port Med Geral Fam 2018;34:274-86

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Organización Mundial de la Salud. VIH-sida: datos y cifras [homepage].
Genebra: OMS; 2018 [updated 2018 Jul 19]. Available from: http://www.
who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids
2. Ministério da Saúde. Relatório anual 2016: relatório anual das atividades
relacionadas ao HIV/SIDA. Maputo: MISAU; 2017.
3. Marega A, Pires P, Samuel J. Antiretroviral treatments abandon determinants in HIV positive patients, Chiúre, Mozambique, 2015. Int J Res.
2017;4(3):219-36.
4. Matsinhe C. Tabula rasa: dinâmica da resposta Moçambicana ao

estudosoriginais

HIV/SIDA. Maputo: Texto Editores; 2006.
5. Lubinga SJ, Kintu A, Atuhaire J, Asiimwe S. Concomitant herbal medicine
and Antiretroviral Therapy (ART) use among HIV patients in Western
Uganda: a cross-sectional analysis of magnitude and patterns of use,
associated factors and impact on ART adherence. AIDS Care. 2012;24
(11):1375-83.
6. George G, Chitindingu E, Gow J. Evaluating traditional healer’s knowledge and practices related to HIV testing and treatment in South Africa.
BMC Int Health Hum Rights. 2013;13:45.
7. Organisation Mondiale de la Santé. Rapport de la consultation sur le
SIDA et la médecine traditionnelle: contribution possible des tradipraticiens (Francistown, Botswana, 23-27 juillet 1990). Genève: OMS; 1990.
8. Sandelowski M, Voils CI, Chang Y, Lee EJ. A systematic review comparing antiretroviral adherence descriptive and intervention studies conducted in the USA. AIDS Care. 2009;21(8):953-66.
9. Ministério da Saúde. Plano de aceleração da prevenção, diagnóstico e
tratamento de HIV/SIDA (2013-2015). Maputo: MISAU; 2012.
10. Nachega JB, Mills EJ, Schechter M. Antiretroviral therapy adherence and
retention in care in middle-income and low-income countries: current
status of knowledge and research priorities. Curr Opin HIV AIDS. 2010;5
(1):70-7.
11. Pantoja T, Opiyo N, Lewin S, Paulsen E, Ciapponi A, Wiysonge CS, et al.
Implementation strategies for health systems in low-income countries:
an overview of systematic reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2017;9:
CD011086.
12. Marcellin F, Spire B, Carrieri MP, Roux P. Assessing adherence to antiretroviral therapy in randomized HIV clinical trials: a review of currently used methods. Expert Rev Anti Infect Ther. 2013;11(3):239-50.
13. Williams AB, Amico KR, Bova C, Womack JA. A proposal for quality standards for measuring medication adherence in research. AIDS Behav.
2013;17(1):284-97.
14. Peltzer K, Pengpid S. Socioeconomic factors in adherence to HIV therapy in
low- and middle-income countries. J Health Popul Nutr. 2013;31(2):150-70.
15. Tang AM, Quick T, Chung M, Wanke CA. Nutrition assessment, counseling, and support interventions to improve health-related outcomes
in people living with HIV/AIDS: a systematic review of the literature. J
Acquir Immune Defic Syndr. 2015;68 Suppl 3:S340-9.
16. van der Horst C, Hudson FP. Primary care for HIV-infected patients in
resource-limited settings [homepage]. InPractice.com; 2018. Available
from: https://www.inpractice.com/Textbooks/HIV/General_Approach_to_the_HIVInfected-Patient/ch9_Primary_Care_ResourceLimited/Chapter-Pages/Page-1
17. Côté JK, Godin G. Efficacy of interventions in improving adherence to
antiretroviral therapy. Int J STD AIDS. 2005;16(5):335-43.
18. Amico KR, Orrell C. Antiretroviral therapy adherence support: recommendations and future directions. J Int Assoc Provid AIDS Care. 2013;12
(2):128-37.
19. Sullivan PS, Campsmith ML, Nakamura GV, Begley EB, Schulden J,
Nakashima AK. Patient and regimen characteristics associated with selfreported nonadherence to antiretroviral therapy. PLoS One. 2007;2(6):e552.
20. Azar MM, Springer SA, Meyer JP, Altice FL. A systematic review of the
impact of alcohol use disorders on HIV treatment outcomes, adherence to antiretroviral therapy and health care utilization. Drug Alcohol Depend. 2010;112(3):178-93.

21. Stubbs BA, Micek MA, Pfeiffer JT, Montoya P, Gloyd S. Treatment partners and adherence to HAART in Central Mozambique. AIDS Care. 2009;
21(11):1412-9.
22. Berg KM, Arnsten JH. Practical and conceptual challenges in measuring antiretroviral adherence. J Acquir Immune Defic Syndr. 2006;43 Suppl 1:S79-87.
23. Bulgiba, Mohammed UY, Chik Z, Lee C, Peramalah D. How well does
self-reported adherence fare compared to therapeutic drug monitoring in HAART? Prev Med. 2013;57 Suppl:S34-6.
24. Pires PN, Marega A, Creagh JM. Adesao à terapia antirretroviral em pacientes infetados pelo VIH nos cuidados de saúde primários em Nampula, Mocambique [Adherence to antiretroviral treatment among HIV
positive patients in primary health care in Nampula, Mozambique]. Rev
Port Med Geral Fam. 2017;33(1):30-40. Portuguese
25. Pires P, Marega A, Creagh J. Food insecurity and ART non-adherence,
Nampula, Mozambique. Int J Res. 2015;2(12):92-8.
26. Rachlis BS, Mills EJ, Cole DC. Livelihood security and adherence to antiretroviral therapy in low and middle-income settings: a systematic
review. PLoS One. 2011;6(5):e18948.
27. Nischal KC, Khopkar U, Saple DG. Improving adherence to antiretroviral therapy. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2005;71(5):316-20.
28. Reisner SL, Mimiaga MJ, Skeer M, Perkovich B, Johnson CV, Safren SA.
A review of HIV antiretroviral adherence and intervention studies
among HIV-infected youth. Top HIV Med. 2009;17(1):14-25.
29. Bigler S, Nicca D, Spirig R. Welche Interventionen bewirken eine
Verbesserung der Adhärenz von HIV-Patienten unter ART? [Interventions to enhance adherence of patients with HIV on ART: a literature
review]. Pflege. 2007;20(5):268-77. German
30. Reynolds N. Optimizing adherence to antiretroviral therapy. InPractice.com [Internet]; 2015 [updated 2018 Mar 21]. Available from:
https://www.inpractice.com/Textbooks/HIV/Antiretroviral_Therapy/ch
13_pt1_Adherence.aspx
31. Wasti SP, van Teijlingen E, Simkhada P, Randall J, Baxter S, Kirkpatrick
P, et al. Factors influencing adherence to antiretroviral treatment in
Asian developing countries: a systematic review. Trop Med Int Health.
2012;17(1):71-81.
32. Leeman J, Chang YK, Lee EJ, Voils CI, Crandell J, Sandelowski M. Implementation of antiretroviral therapy adherence interventions: a realist
synthesis of evidence. J Adv Nurs. 2010;66(9):1915-30.
33. Machtinger EL, Bangsberg DR. Seven steps to better adherence: a practical approach to promoting adherence to antiretroviral therapy. AIDS
Read. 2007;17(1):43-51.
34. Berg KM, Arnsten JH. Practical and conceptual challenges in measuring antiretroviral adherence. J Acquir Immune Defic Syndr. 2006;43 Suppl 1:S79-87.
35. Simoni JM, Amico KR, Smith L, Nelson K. Antiretroviral adherence interventions: translating research findings to the real-world clinic. Curr
HIV/AIDS Rep. 2010;7(1):44-51.
36. Mills EJ, Nachega JB, Buchan I, Orbinski J, Attaran A, Singh S, et al.
Adherence to antiretroviral therapy in sub-Saharan Africa and North
America: a meta-analysis. JAMA. 2006;296(6):679-90.
37. Soeters H, Hatane L, Gittings L. Community caregiver support groups
to improve ART adherence amongst adolescents living with HIV [Internet]. Cape Town: Team PATA Promising Practices; 2016. Available

Rev Port Med Geral Fam 2018;34:274-86

285

286

estudosoriginais

from: http://teampata.org/wp-content/uploads/2017/06/MmataTswana_V1.pdf
38. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS). Community-based antiretroviral therapy delivery: experiences of Médecins sans
Frontières [Internet]. New York: UNAIDS; 2015. Available from:
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20150420_MSF
_UNAIDS_JC2707.pdf
39. Kadri MR, Schweickardt J. A emergência da Aids no Amazonas [The
emergence of Aids in Amazonas]. Hist Cienc Saúde – Manguinhos.
2016;23(2):301-19. Portuguese
40. Organisation Mondiale de la Santé. Rapport sur la santé dans le monde
2013: la recherche pour la couverture sanitaire universelle. Genève:
OMS; 2013. ISBN 9789240691216

ciado em 79% pelo Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério
da Educação de Moçambique e em 21% pela Universidade Lúrio, sem qualquer outra intervenção dos financiadores.

FINANCIAMENTO

Recebido em 19-02-2018
Aceite para publicação em 28-07-2018

O estudo teve um custo total de 683.042 meticais (9.758 euros), finan-

CONFLITOS DE INTERESSE
Os autores declaram não possuir quaisquer conflitos de interesse para a
realização deste trabalho ou redação do artigo.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
Paulo Das Neves Pires

E-mail: druidatom@gmail.com
orcid.org/0000-0002-2586-9955

ABSTRACT
ANTIRETROVIRAL TREATMENT: PRIMARY HEALTH CARE IMPLEMENTATION RESEARCH, NAMPULA, MOZAMBIQUE
Aim: To evaluate the clinical status of HIV-infected patients under antiretroviral therapy, rates of adherence and discontinuation of medication, and their determinants, aiming to improve the program to fight human immunodeficiency virus in Nampula.
Study: Implementation research, descriptive with mixed methods.
Place: Nampula Province, Mozambique, involving 10 health centres.
Population: Patients on antiretroviral therapy and those who discontinued therapy, primary health care professionals, and traditional healers
Methods: Implementation research, applying surveys to patients and traditional healers, semi-structured interviews to health
professionals and traditional healers, and documental review. Baseline evaluation was performed in both target and control primary health care centres, followed by health education sessions for patients and traditional healers, and training of health care
professionals in target health centres. Finally, we compared clinical and program indicators in all health centres.
Results: Food insecurity, discrimination and low accessibility to health care contribute to a discontinuation of antiretroviral
therapy in up to 50% of patients. Therapeutic adherence is observed in 69% of the patients. The intervention was carried out
in five districts, comprising 63 patients, 59 traditional healers and 96 health professionals. The intervention districts showed
more community adherence support groups, higher number of patients referred to primary health care services, and achieved
better patient clinical indicators and a lower treatment discontinuation rate, although not statistically significant.
Conclusion: There are several reasons for antiretroviral therapy discontinuation and low adherence rates. Discontinuation of
antiretroviral therapy is a severe problem in Nampula due to individual, social and health system factors. Interdisciplinary and
low-cost interventions such as health education with extension to rural areas may change this scenario.
Keywords: Discontinuation; Antiretroviral; Primary health care; Implementation research; Mozambique; Human immunodeficiency virus.
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Aporte de iodo e função
tiroideia na gravidez
Jaime Luís da Rocha Oliveira,1 Davide Maurício Costa Carvalho,2-3 Sandra Patrícia Mota Belo2-3

RESUMO
Objetivo: Rever a evidência científica sobre o aporte de iodo e a função tiroideia na gravidez.
Fontes de dados: Bases de dados MEDLINE, Scopus, Google Scholar e SciELO, bem como documentos oficiais da Organização
Mundial da Saúde, da American Thyroid Association, do Iodine Global Network e da Direção-Geral da Saúde.
Métodos de revisão: Revisão de artigos científicos sobre a espécie humana, escritos em língua inglesa ou portuguesa, e publicados entre 01/01/1990 e 30/09/2016. Estes artigos foram pesquisados através de uma query constituída por termos MeSH:
Iodine, Thyroid Gland e Pregnancy.
Resultados: Foram analisados exaustivamente 107 artigos e incluíram-se, nesta revisão, dados referentes a 70 artigos, selecionados com base na sua relevância científica. Devido ao aumento das necessidades durante a gravidez e amamentação, o défice de iodo é mais prevalente nestas etapas da vida. Mesmo que ligeiro/moderado, o défice materno de iodo pode afetar o neurodesenvolvimento fetal. Neste contexto, as alterações tiroideias, fisiológicas, durante a gravidez podem tornar-se patológicas,
verificando-se diminuição das hormonas livres, aumento da TSH e aumento da tiroglobulina e do volume tiroideu maternos e
fetais. Por outro lado, a suplementação iodada durante a gravidez parece ser segura e vários estudos sugerem que se associa a
um melhor neurodesenvolvimento fetal, à prevenção do aumento da tiroglobulina e do volume tiroideu. Parece ainda melhorar a TSH, porém, com efeito nulo nas concentrações de hormonas tiroideias totais e livres.
Conclusões: O aporte inadequado de iodo é deletério para a função tiroideia materna e neurodesenvolvimento fetal, podendo a suplementação durante a gravidez prevenir a deterioração funcional da tiroide. Contudo, existem poucos ensaios clínicos
aleatorizados e a evidência disponível nem sempre é concordante, pelo que é necessária mais investigação sobre este tema.
Palavras-chave: Iodo; Glândula tiroide; Função tiroideia; Gravidez.

INTRODUÇÃO
iodo é um micronutriente essencial que,
não sendo produzido pelo organismo, deve
ser obtido através de fontes exógenas, sobretudo a partir da alimentação.1-2
Este nutriente é o elemento-chave para a biossíntese de hormonas tiroideias, sendo por isso indispensável para um crescimento e um desenvolvimento normais.3-9 A produção das hormonas tiroideias requer um
aporte adequado de iodo, já que este representa, respetivamente, 59 e 65% dos pesos moleculares das hormonas T3 e T4.8-11 Por outro lado, o iodo parece exercer
ação antioxidante tecidular, diminuindo as lesões causadas pelos radicais livres de oxigénio.12
As necessidades deste micronutriente variam ao longo da vida, sendo superiores durante a gravidez e a ama-
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mentação.13-16 Assim, o défice de iodo e os seus efeitos
nefastos são mais frequentes e exuberantes nas grávidas e lactantes (abortos espontâneos, partos prematuros, nados-mortos, malformações congénitas, bócio e
hipotiroidismo), bem como nos recém-nascidos (prejuízo do desenvolvimento do sistema nervoso central
(SNC)).1,8,14,17
As hormonas tiroideias são essenciais para o desenvolvimento do SNC desde a vida intrauterina, sendo
asseguradas pela grávida.4,6,14,18-19 Portanto, verificando-se défice de iodo alimentar desenvolve-se hipotiroxinemia materna, que pode causar lesões irreversíveis no
cérebro fetal.3-4,7,14
O défice deste nutriente constitui um problema de
saúde pública mundial e a iodização universal do sal
tem sido a principal estratégia para o combater.11,14,20-21
Todavia, as grávidas e lactantes constituem um grupo
particularmente vulnerável, pelo que a maioria dos estudos e das organizações internacionais recomendam

revisões

a suplementação de iodo em
Critérios de pesquisa:
Query:
Artigos sobre a espécie humana
mulheres na preconceção, gravi("Iodine"[Mesh]) AND ("Thyroid Gland"[Mesh]) AND
Escritos em inglês ou português
("Pregnancy"[Mesh])
dez e amamentação, exceto naPublicados entre 01/01/1990 e 30/09/2016
quelas com patologia tiroideia
Pesquisa bibliográfica (até 01/10/2016):
conhecida.20,22-23
Bases de dados:
Documentos oficiais:
Infelizmente, existem poucos
MEDLINE
OMS
ensaios clínicos aleatorizados
Scopus
ATA
Google Scholar
ICN
que tenham avaliado o impacto
Scielo
DGS
do aporte de iodo na função tiLeitura do título e resumo dos 243 artigos encontrados
roideia durante a gravidez. Contudo, a evidência sugere cada vez
107 artigos potencialmente relevantes
mais benefícios, para a saúde e
Análise exaustiva dos artigos
economia, decorrentes da suplementação recomendada pelas
Incluiu-se na revisão dados de 70 artigos, com base na sua pertinência científica
organizações internacionais.24
O presente artigo tem como Figura 1. Esquema representativo do processo de seleção dos estudos incluídos nesta revisão.
principal objetivo rever a literatura sobre o aporte de iodo e suas consequências, com
RESULTADOS
particular ênfase na função tiroideia durante a gravidez.
1. Fontes de iodo
Face ao défice de iodo existente no nosso país, par1.1 Na natureza
5,15,25-27
ticularmente nas grávidas e lactantes,
este artigo
O iodo pode encontrar-se em vários estados de oxirpretende ainda alertar para: a importância do aporte
redução: iodo elementar (I2), iodeto (I-) e iodato (IO-).12
adequado; o panorama mundial e nacional do aporte
Na natureza, a maioria deste nutriente encontra-se na
de iodo; e possíveis estratégias para a sua prevenção e
água salgada dos mares e oceanos,3-4,8,28 enquanto os
correção.
solos e reservatórios de água doce contêm apenas uma
pequeníssima parte do iodo existente.4,28
MÉTODOS
O iodo presente na água sofre volatilização por ação
Criou-se uma query constituída pelos termos MeSH
da radiação ultravioleta ou ação mecânica das ondas,
Iodine, Thyroid Gland e Pregnancy, que foi utilizada na
incorporando-se no ar atmosférico onde é transportapesquisa de artigos científicos sobre a espécie humado.4,28-29 A partir daí, a sua distribuição para os solos é
na, escritos nas línguas inglesa ou portuguesa, e publideterminada pelo fornecimento através da pluviosidacados entre 01/01/1990 e 30/09/2016. A pesquisa bide, bem como pela capacidade do solo em reter iodo:
bliográfica decorreu até ao dia 01/10/2016 e centrouos solos argilosos e aluviais são os mais ricos e os de gra-se nas bases de dados MEDLINE, Scopus, Google Schonito são os mais pobres neste oligoelemento.4,22
lar e SciELO, bem como nos documentos oficiais da OrAo nível do solo, o iodo sofre o efeito de lixiviação
ganização Mundial da Saúde (OMS), da American Thy(por ação das chuvas, das inundações, da neve e da glaroid Association (ATA), do Iodine Global Network (IGN)
ciação),7-8,14 sendo arrastado para o mar e enriquecene da Direção-Geral da Saúde (DGS).
do a água, algas e peixes.14 Por este motivo, os solos disApós a leitura do título e resumo de todos os artigos
tantes da região costeira e localizados a grandes altituencontrados (n=243), selecionaram-se os relacionados
des apresentam menor teor deste nutriente.3-4,8,14,18
com o tema em estudo (n=107) e procedeu-se à sua
análise exaustiva. Foram incluídos nesta revisão os da1.2 Na dieta
dos referentes a 70 artigos, selecionados com base na
A principal via de aporte de iodo é a dieta.2,6,10 Porém,
sua pertinência científica.
os níveis dietéticos deste nutriente variam amplamenO processo de seleção dos estudos incluídos nesta rete entre as regiões e, inclusive, dentro da mesma revisão está representado no esquema da Figura 1.
gião.29
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Segundo Delgado, o pescado é o grupo mais rico em
iodo, variando entre 32g/
70,0
/100g (peixe) e 114g/100g
(marisco/bivalves).2 Por sua
60,0
vez, as refeições à base de
pescado apresentaram em
50,0
média 10g de iodo/100g de
alimento, provavelmente de40,0
vido ao baixo teor de iodo
dos ingredientes que com30,0
põem estas refeições, para
além do peixe.2 Neste estudo,
20,0
a concentração de iodo nas
frutas e vegetais foi próxima
10,0
do limite de quantificação,
refletindo a escassez de iodo
0,0
Camarão Cavala Sardinha Iogurte
Leite Empadão Arroz de Cenoura Feijão
nos solos.2
verde
de atum bacalhau
Além da dieta, há outras
Alimentos
fontes menos significativas
Figura 2. Teor de iodo em alimentos portugueses, expresso pela média e desvio-padrão (n=3).2
para o aporte deste nutriente: suplementos alimentares,
multivitamínicos pré-natais, fármacos (expectorantes,
O teor de iodo nos alimentos reflete o teor dos solos
amiodarona) e o contacto com produtos de contraste
e mares onde crescem e, como tal, as fontes dietéticas
radiográfico ou com iodeto de povidona.8,10,31
mais ricas têm origem nos mares e oceanos, devido à
9,30
bioacumulação. Por outro lado, as plantas e animais
2. Recomendações quanto ao aporte de iodo
consumidos pelo Homem crescem frequentemente em
Embora a dose diária recomendada (DDR) de iodo seja
solos com carência de iodo, tornando o défice num pro4,7-8,14,30
da ordem dos microgramas, a deficiência deste nutrienblema frequente.
te tem consequências graves para a saúde, coletivamenO sal iodado, as algas e animais marinhos são as fonte designadas por iodine deficiency disorders (IDD).3,6,12
tes mais ricas em iodo na dieta.1,12,20 Por sua vez, os veA DDR de iodo aumenta desde o nascimento até à
getais, cereais, carne e leite, apesar de apresentarem
adolescência, mantendo-se posteriormente constanmenor teor de iodo, também têm impacto no aporte
te, exceto durante a gravidez e amamentação (Quadro
deste nutriente devido à quantidade e à frequência com
I).14 Nestes períodos há um aumento das necessidades
que são consumidos.1,20
de iodo, essencial para o desenvolvimento adequado do
No nosso país, a quantidade de iodo não consta do róSNC da criança.32
tulo na embalagem dos alimentos, dificultando a iden6
Durante a gravidez, as necessidades de iodo autificação das fontes alimentares deste nutriente. Além
mentam em cerca de 50%,1 por aumento da T4 necesdisso, na literatura são raros os dados da retenção de
sária para manter o metabolismo normal da mulher,13
iodo nos alimentos quando estes são cozinhados.2 Assim
transferência de T4 e de iodo para o feto13 e aumento da
sendo, em 2016, Delgado e colaboradores investigaram
excreção renal, devido ao aumento da taxa de filtração
o teor de iodo em alimentos representativos da dieta porglomerular.13 Na lactação, embora a taxa de produção
tuguesa “tal como estes são consumidos”.2 Foram analide hormonas tiroideias maternas normalize, as necessados seis grupos de alimentos: marisco, peixe, laticísidades de iodo continuam aumentadas, já que o leite
nios, refeições compostas, vegetais e frutas (por ordem
materno é a única fonte de iodo para a criança.10,15-16
decrescente de concentração em iodo – Figura 2).2
80,0

g de iodo/100g de alimento
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QUADRO I. Recomendações quanto à DDR de iodo, por parte
da OMS.14 Recomendações quanto ao UL de iodo, por parte
da European Food Safety Authority (EFSA) e do Institute of
Medicine of the National Academies (IOM)34-35
Idade ou grupo populacional

DDR (g/dia)

0-5 anos

90

6-12 anos

120

> 12 anos

150

Grávidas e lactantes

250
UL (g/dia), de acordo com:

Idade ou grupo populacional

EFSA

IOM

1-3 anos

200

200

4-6 anos

250

300

7-10 anos

300

300

11-14 anos

450

300

15-17 anos

500

900

Adultos

600

1100

Grávidas e lactantes

600

1100

Por outro lado, há evidência de que o excesso de iodo
também tem efeitos adversos para a saúde e, como tal,
não é aconselhável que se exceda o nível máximo de ingestão tolerável (UL) de iodo (Quadro I).32-35

ma sanguíneo.10,12 Assim, 80% dos 15-20mg de iodo
contidos no organismo de um adulto saudável encontram-se na glândula tiroideia.4,9,12
Em condições fisiológicas existe uma produção
diária de 110nmol/L de T4, o que corresponde a 90%
das hormonas tiroideias segregadas.10,36 Por sua vez,
10% das hormonas são segregadas sob a forma de T3
e é ainda libertada uma fração muito reduzida de
rT3.10,36 Ao nível dos tecidos extratiroideus ocorre
conversão da T4 em T3 e rT3, por intermédio de enzimas desiodinases tipo D1 e D2 e controlada pela
TSH.1,10,36 Cerca de 80% da T3 em circulação resulta
desses mecanismos de desiodação periférica.10,36
As hormonas segregadas pela tiroide circulam no
plasma maioritariamente ligadas a proteínas, das
quais se destaca a thyroxine-binding globulin
(TBG),10,36 a qual apresenta maior afinidade de ligação
e cuja quantidade sérica é influenciada por vários fatores.36 Por exemplo, a gravidez associa-se a um aumento dos níveis de TBG e, consequentemente, a um
aumento da concentração total de T3 e de T4.10,13 Contudo, são as formas livres das hormonas tiroideias que
exercem os efeitos metabólicos nos tecidos-alvo, através da ligação a recetores nucleares (TR).13
Depois de exercerem os seus efeitos, as hormonas tiroideias sofrem ação das desiodinases presentes nos tecidos e, em seguida, são metabolizadas pelo fígado, sendo excretadas nas fezes.4 O iodo resultante da desiodação pode ser reutilizado ou excretado na urina.1,4,8-9

3. Metabolismo do iodo
Ao longo do trato gastrointestinal, o iodo é absorvido através do transportador membranar sodium-iodide symporter (NIS), que existe nos tecidos com capacidade de captar iodo.8,10,34 Posteriormente, este nutriente passa para a circulação sanguínea, sendo distribuído até aos tecidos onde será utilizado.10 Ao nível da
tiroide, a produção hormonal só é possível após a captação de iodo através do NIS, a sua transferência para
o coloide e posterior oxidação.10
O principal regulador da atividade do NIS é a thyroid
stimulating hormone (TSH).10,36 De facto, a ligação da
TSH aos seus recetores (TSH-R) nas células foliculares
estimula a expressão do NIS e o incremento da sua semivida, aumentando a captação de iodo pelas células
foliculares.10,12 Este mecanismo permite obter níveis intratiroideus de iodo 20-40 vezes superiores aos do plas-

3.1. Impacto do iodo no desenvolvimento neurocognitivo
A carência de iodo durante a gravidez é considerada
a principal causa prevenível de atraso mental congénito no mundo.3-4,9,12,14 De facto, o espectro de lesões neurológicas associadas ao défice de iodo varia desde o cretinismo (que pode afetar 5-15% da população em contextos de défice grave) até à incapacidade em atingir o
quociente de inteligência (QI) potencial, que pode ser
até 13,5 pontos inferior (quando o iodo é ligeira ou moderadamente insuficiente).1,8-9,15,24
O cretinismo é uma forma grave de hipotiroidismo,
de natureza congénita, que se associa lesões permanentes do SNC com atraso mental, surdo-mutismo, estrabismo, diplegia espástica, parestesias dos membros
inferiores, alteração da marcha, atraso pubertário, atraRev Port Med Geral Fam 2018;34:288-306

291

292

revisões

so da maturação óssea e de crescimento, baixa estatura e infertilidade.3,6-7,14,29
Vários estudos demonstram o impacto do défice ligeiro/moderado de iodo durante a gravidez, assim
como os benefícios provenientes da suplementação:1,4,14,17-18,37-39
• Galan documentou uma diminuição do desenvolvimento psicointelectual em crianças com três anos de
idade, filhas de mães cuja mediana da concentração
urinária de iodo (mUIC) era < 100g/L às 12 semanas de gestação.37
• Num estudo observacional, publicado em 2013 no
Reino Unido, avaliou-se a performance cognitiva
de 1.040 crianças com oito anos de idade, filhas de
grávidas que foram retrospetivamente divididas
em duas categorias consoante a mUIC materna:
< 150g/L (carenciadas em iodo) e > 150g/L (não-carenciadas).17 Após ajuste dos resultados para 21
fatores potencialmente confundidores, os autores
sugerem que o défice ligeiro/moderado de iodo durante o 1º trimestre de gravidez associa-se a um aumento do risco da criança ter um QI no quartil mais
baixo, com impacto negativo sobretudo em termos
do QI verbal.17
• Velasco demonstrou que crianças entre os três e os
18 meses, cujas mães foram suplementadas com
300 g de iodo/dia durante o 1º trimestre da gravidez,
tinham melhores pontuações na Psychomotor Developmental Index e na Behavior Rating Scale do que
crianças de mães não-suplementadas.38
Embora a generalidade dos estudos seja concordante, uma minoria deles não refere diferenças no desenvolvimento cognitivo das crianças conforme o aporte
iodado materno. Isto pode ser explicado por diferenças
metodológicas no que diz respeito ao tipo de estudo, ao
tamanho amostral, aos testes usados para a avaliação
das crianças e à idade em que foi feita esta avaliação.4,23

4. Métodos de avaliação do aporte de iodo
Têm sido vários os métodos utilizados para aferir o
aporte de iodo nos indivíduos e populações: avaliação
das dimensões da tiroide; doseamento da concentração
urinária de iodo (UIC); doseamento da TSH; e doseamento da tiroglobulina (Tg).8 A OMS recomenda o doseamento da UIC para a avaliação do aporte de iodo
numa população (Quadro II).9,14,33
Rev Port Med Geral Fam 2018;34:288-306

4.1 Avaliação das dimensões da tiroide
O bócio é um sinal clássico do défice crónico de iodo.9-10
Portanto, como o aumento do volume tiroideu pode ser
avaliado clínica e ecograficamente, a prevalência de bócio era utilizada para avaliar o balanço nutricional de
iodo nas populações, em termos crónicos.8,14,20 Atualmente são utilizados marcadores mais objetivos do
aporte de iodo, em detrimento deste método.20
4.2 Doseamento da UIC
Mais de 90% do iodo ingerido é excretado na urina.
Logo, o doseamento do iodo urinário é um indicador
sensível do aporte a curto prazo (dias).6-9,11,14,34 O iodo
urinário pode ser expresso através da UIC de uma
amostra ocasional (em g/L), através da UIC de uma
amostra de 24 horas (em g/dia) ou em relação à creatinina (em g/g creatinina; embora este método seja
dispendioso e impreciso).8,14
Para avaliar o aporte de iodo de uma população por
meio da UIC determinada numa amostra ocasional:
deve incluir-se na investigação pelo menos 30 participantes representativos da população; deve colher-se
uma amostra ocasional de urina de cada participante;
a medida de tendência central usada para representar
o estado nutricional de iodo deve ser a mediana das
UICs, já que geralmente os valores das UICs da população não seguem uma distribuição normal.14
A excreção urinária de iodo de um indivíduo varia
diariamente. Contudo, as condições referidas permitem atenuar o efeito desta variação.14 Assim, este indicador não reflete fielmente o aporte individual de iodo,
mas a mUIC permite avaliar a adequação do aporte
numa população.4,8,14,16 Além disso, este método é barato, pouco invasivo e facilmente executável.14
Por sua vez, a UIC de uma amostra de urina de 24 horas é o parâmetro com maior acuidade para avaliar o
aporte individual de iodo, já que se associa a menor variabilidade da excreção urinária de iodo.8-9 Todavia, é difícil obter colheitas completas de urina de 24 horas e estas não são necessárias para o estudo das populações.9,14
A UIC é frequentemente estudada em crianças de
idade escolar, já que se assume que estas têm um aporte de iodo representativo da população geral e a realização das colheitas é mais acessível neste grupo.11 Contudo, as necessidades de iodo variam consoante a idade, estado de gravidez e aleitamento e, portanto, quan-
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QUADRO II. Classificações do aporte e do estado nutricional de iodo sugeridos pela OMS, em função da mUIC
determinada em amostras ocasionais de urina (adaptação de quadros da OMS e de Zimmermann)9,14,33
mUIC (g/L)

Aporte de iodo

Estado nutricional de iodo
População geral

< 20

Insuficiente

Défice grave de iodo

20-49

Insuficiente

Défice moderado de iodo

50-99

Insuficiente

Défice ligeiro de iodo

100-199

Adequado

Adequado

200-299

Mais do que adequado

Risco do iodo induzir hipertiroidismo nos grupos mais
suscetíveis

Excessivo

Risco de consequências adversas para a saúde
(hipertiroidismo induzido pelo iodo, doença autoimune da
tiroide)

 300

Grávidas
< 150

Insuficiente

150-249

Adequado

250-499

Mais do que adequado

 500

Excessivo (relativamente à quantidade necessária
para prevenir e controlar o défice de iodo)

< 100

Insuficiente

 100

Adequado

Lactantes e crianças com menos de 2 anos

Nota: Segundo a OMS, considera-se que uma determinada população (excluindo as grávidas) não tem défice de iodo quando a mUIC é de 100-299g/L
e há menos de 20% de amostras com UIC < 50g/L.

do se pretende avaliar o aporte de iodo nas grávidas a
extrapolação dos resultados obtidos noutros grupos
(como crianças ou mulheres não-grávidas) não é adequada, sendo necessário avaliar especificamente as
UICs neste grupo populacional.8,11
4.3 Doseamento da TSH
Quando há défice de iodo, tipicamente a T3 e a TSH
aumentam ou permanecem inalteradas e há uma diminuição da T4.9,14 Contudo, estas variações encontram-se
geralmente dentro dos valores de referência; portanto, o
doseamento da TSH não é recomendado para a monitorização nutricional já que é caro e pouco sensível. 8-9,14
No caso dos recém-nascidos, a tiroide tem menor
quantidade de iodo, mas tem uma renovação mais elevada deste nutriente, que provoca um aumento da
TSH.9 De facto, o doseamento da TSH é um indicador

sensível do défice de iodo em recém-nascidos; porém,
a dificuldade na interpretação dos seus valores e o custo da sua implementação em programas de rastreio limitam a sua utilização.3,14
4.4 Doseamento da Tg
A Tg é um indicador sensível do aporte de iodo em
crianças de idade escolar e parece ser uma alternativa
melhor, face às UICs, para estimar o aporte a médio prazo (meses).14 Todavia, este doseamento recorre a um imunoensaio dispendioso e é necessário avaliar a prevalência dos autoanticorpos anti-Tg na população antes de
dosear a Tg, de modo a controlar possíveis vieses.8-9

5. Epidemiologia do estado nutricional de iodo
5.1. Em termos mundiais
A colaboração entre organizações internacionais
Rev Port Med Geral Fam 2018;34:288-306
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Figura 3. Mapa mundial ilustrativo do estado nutricional de iodo na população geral, em 2016, de acordo com dados mais recentes da mUIC
das crianças de idade escolar em cada país40

(como IGN, OMS e UNICEF), governos nacionais e profissionais de saúde tem levado a progressos no controlo das IDD, sobretudo nas regiões onde o défice de iodo
assumia proporções mais graves.4,12
O estado nutricional das populações relativamente
ao iodo não é uniforme (Figura 3).4,12,40 Em todo o mundo, 241 milhões de crianças em idade escolar têm défice de iodo, sendo que 76 milhões vivem no Sudeste
Asiático e 58 milhões em África.21
Extrapolando estes resultados para a população geral pode dizer-se que 1,92 mil milhões de pessoas têm
défice de iodo.30
A carência de iodo é mais marcada nas regiões subdesenvolvidas; contudo, tem ressurgido entre os países
desenvolvidos (metade da população europeia tem défice ligeiro/moderado deste nutriente).4,8,11,18 Segundo
dados de 2013, havia défice de iodo nas grávidas de
nove países europeus (Albânia, Bélgica, República Checa, Grécia, Israel, Noruega, Portugal, Roménia e Sérvia)
e esta carência afetava simultaneamente a população
geral e as grávidas em cinco países da Europa (França,
Hungria, Irlanda, Itália e Reino Unido).4
Rev Port Med Geral Fam 2018;34:288-306

Devido ao aumento das necessidades de iodo durante
a gravidez,10,13,15-16 não admira que exista um maior número de países com défice de iodo nas grávidas face ao número de países com défice na população geral (Figura 4).40-41
Além do défice, também o excesso de iodo tem impacto
negativo na saúde e o número de países com consumo excessivo de iodo aumentou nos últimos anos.8,32
5.2 Em Portugal
Entre 2009 e 2012 foram publicados cinco estudos
cujos resultados alertam para o défice de iodo nas grávidas e lactantes portuguesas.5,15,25-27
Num estudo transversal com 3.631 grávidas, em 17
maternidades de todo o país, constatou-se um défice
ligeiro de iodo (mUIC=82,5g/L),5 mais marcado no interior do país e nos arquipélagos, provavelmente devido ao menor nível socioeconómico e ao consumo reduzido de peixe nessas regiões:5,26 83% das grávidas continentais tinham aporte insuficiente de iodo;5 o défice
era mais notório nas grávidas dos arquipélagos
(mUIC=60,9g/L), tendo 92% das madeirenses e 99%
das açorianas níveis inadequados de iodo.5,26
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Figura 4. Mapa mundial ilustrativo do estado nutricional de iodo nas grávidas, em 2016, de acordo com dados mais recentes da mUIC das
grávidas em cada país41

Num estudo realizado no Minho avaliou-se o estado
nutricional de iodo em 78 mulheres em idade fértil, bem
como em 140 grávidas e respetivos filhos: a) as mulheres em idade fértil, grávidas e lactantes apresentavam
deficiência de iodo; b) 14% das grávidas tinham bócio;
c) o défice materno de iodo acompanhava-se de défice
nos seus descendentes; d) aos três meses, as crianças
que se alimentavam com leite de fórmula tinham uma
mUIC significativamente maior do que as crianças que
se alimentavam com leite materno (137 vs 80 g/L).15
Num outro estudo constatou-se que nenhuma das
participantes consumia sal iodado, concluindo que as
mulheres não reconheciam a importância do sal iodado na dieta.25
Além disto, estudou-se também a UIC de crianças
em idade escolar (3.680 crianças de Portugal Continental; 987 dos arquipélagos).26-27 No continente observou-se um aporte de iodo borderline (mUIC=
105,5g/L); porém, 47% das crianças apresentavam défice de iodo.27 O aporte de iodo era significativamente
menor nas regiões autónomas: na Madeira, a mUIC foi

de 81,3g/L e, nos Açores, a mUIC foi de 72,7g/L (respetivamente, 68% e 78% das crianças eram iodocarentes).26

6. Défice de iodo
Quando há défice de iodo ocorre uma diminuição
das reservas intratiroideias deste nutriente e um ajuste da produção e uso das hormonas tiroideias, de modo
a otimizar o iodo existente:4,9 Verifica-se um aumento
da TSH, uma diminuição da T4 sérica e um aumento da
produção de T3 relativamente à produção de T4 (já que
a primeira requer uma menor quantidade de iodo para
a sua produção e é mais ativa biologicamente).4,10 O aumento da TSH estimula a captação e a organificação do
iodo, a produção de Tg e peroxidase tiroideia (TPO),
bem com a vascularização tiroideia e a hipertrofia/hiperplasia dos tireócitos (podendo causar bócio).4,9-10
A carência de iodo é uma das causas mais comuns
de endocrinopatia no mundo e associa-se a consequências adversas para a saúde, coletivamente designadas por IDD (Quadro III).1,3,7-8,13-14,17
Rev Port Med Geral Fam 2018;34:288-306
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QUADRO III. Consequências do défice de iodo para a saúde, durante
as várias etapas da vida
Etapa da vida

Consequências do défice de iodo para a saúde

Todas as idades

Bócio
Hipotiroidismo
Suscetibilidade aumentada à radiação nuclear

Gestação

Tiroidite autoimune durante a gestação
Aborto espontâneo
Parto pré-termo
Nado-morto
Malformações congénitas
Mortalidade perinatal

Recém-nascido

Baixo peso à nascença
Cretinismo endémico
Mortalidade infantil

Criança e adolescente

Atraso mental
QI diminuído
Atraso do crescimento somático
Hipertiroidismo induzido pelo iodo

deia de iodo para níveis em que deixa de se verificar o efeito de Wolff-Chaikoff e, portanto,
há uma normalização da organificação e da
produção de hormonas tiroideias.10,42
Em alguns indivíduos existe maior suscetibilidade ao efeito de Wolff-Chaikoff e o escape pode não ocorrer, causando bócio e hipotiroidismo induzidos pelo iodo.10,42 Acontece
sobretudo em indivíduos com patologia tiroideia, com antecedentes de terapêutica com
iodo-131 ou radioterapia externa, com consumo de substâncias bociogénicas (lítio), bem
como nos fetos e recém-nascidos (especialmente prematuros, já que o «fenómeno de escape» só se desenvolve completamente no final da gestação).10,32

7.2 Hipertiroidismo induzido pelo iodo (HII)
A OMS recomenda a evicção de mUICs
> 200g/L em populações com défice crónico
de iodo em que há um aumento abrupto da inAdulto
Atraso mental
gestão deste nutriente,33 pelo risco de HII –
Hipertiroidismo induzido pelo iodo
Anovulação e infertilidade nas mulheres
efeito de Jod-Basedow.8,33 Apesar disso, esta patologia desenvolve-se numa minoria dos indivíduos, dependendo quer da quantidade de iodo for7. Excesso de iodo
necida quer da duração e gravidade do défice.10
Os benefícios da eliminação do défice de iodo pareO HII ocorre mais frequentemente quando existem
cem ser mais relevantes que os riscos associados ao extireócitos com função independente dos níveis de TSH
cesso deste nutriente.8,11,20,32-33 De facto, o aporte exces(que podem captar iodo e produzir hormonas tiroideias
sivo de iodo é raro e, mesmo que aconteça, é relativaad libitum), sobretudo na presença da doença de Gramente bem tolerado.9 Todavia, a OMS aconselha a evicves (nos doentes mais jovens) ou de bócio nodular tóção de mUICs «excessivas» ( 300g/L para a população
xico (nos doentes mais velhos).10,32
em geral e  500g/L para grávidas).33
Esta patologia não é uma contraindicação para o tratamento do défice endémico de iodo. Aliás, a incidên7.1 Bócio e hipotiroidismo
cia do efeito de Jod-Basedow diminui ao longo do temO efeito de Wolff-Chaikoff é um mecanismo de aupo após a introdução da profilaxia do défice de iodo e
torregulação que evita a produção excessiva de horespera-se que esta medida diminua a prevalência de
monas tiroideias quando há níveis elevados de iodo:10
bócio nodular tóxico.9,32
o que se verifica é que as altas concentrações de iodo
têm efeito inibitório na TPO e na DUOX2, diminuindo
7.3 Tiroidite autoimune
a organificação do iodo e a formação de hormonas tiO aporte excessivo de iodo aumenta a incidência de
roideias.10 O efeito de Wolff-Chaikoff inicia-se 48 horas
tiroidite autoimune.8,22,32-33 De facto, verifica-se associaapós a exposição e dura cerca de 10 dias, seguindo-se
ção com o aumento da incidência de tiroidite de Hanormalmente de um «fenómeno de escape».10,42 Neste
shimoto e do título de anticorpos antitiroideus.32,43 Além
fenómeno, devido à inibição da expressão do NIS, redisso, nos indivíduos com títulos elevados de anticorgista-se uma diminuição da concentração intratiroipos antitiroideus, o aumento da ingestão de iodo é
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fator de risco para o desenvolvimento ou progressão de hipotiroidismo.32,43
7.4 Alteração da proporção dos tipos histológicos de carcinoma da tiroide
O aporte de iodo não parece afetar a incidência
de carcinoma tiroideu; porém, associa-se à alteração da proporção de cada tipo histológico.32 A razão carcinoma papilar/carcinoma folicular é superior nas populações com maior aporte de iodo
e é possível que, quer a suplementação em áreas
com défice prévio de iodo quer o aporte excessivo
de iodo, possam levar a um aumento desta razão.32

QUADRO IV. Concentrações sugeridas pela OMS para a
fortificação do sal alimentar com iodo (adaptação de quadro da
OMS)20
Consumo estimado de sal
(g/dia)

Quantidade média de iodo a adicionar
(mg de Iodo/kg de sal)

6

33

7

28

8

24

9

22

10

20

11

18

12

16

13

15

14

14

8. Estratégias de prevenção e correção do
défice de iodo
Nos últimos 30 anos várias estratégias foram
tentadas para eliminar o défice de iodo, tendo
como base a iodização de produtos alimentares.3
A OMS defende que a principal estratégia para resolver este problema é a iodização universal do
sal alimentar (Quadro IV), a qual tem permitido
importantes progressos no controlo das IDD.20

Notas: Nesta recomendação considerou-se uma perda de 30% do iodo no sal.
Todavia, as perdas podem variar amplamente e dependem do processo de iodização, da qualidade do sal e dos materiais de embalagem, bem como das condições
climáticas.
As áreas sombreadas dizem respeito aos valores de consumo de sal recomendados
pela OMS e à quantidade de iodo que deve ser adicionada ao sal nessas circunstâncias. A monitorização da ingestão de sal e da UIC permite ajustar a iodização do sal
garantindo simultaneamente que é fornecido iodo suficiente à população, mesmo
aos membros com menor consumo de sal; mesmo perante consumos exagerados
de sal, não existe excesso de iodo.

8.1 Iodização universal do sal alimentar
O sal é o produto alimentar preferido para a
iodização pelas seguintes razões:
a) É ubíquo na dieta da população mundial;
b) A sua ingestão é proporcional à ingestão energética global;
c) Em muitos países, a produção de sal é assegurada por poucos centros, facilitando o controlo de
qualidade;
d) A tecnologia necessária para a sua iodização está
bem definida, é barata e facilmente implementável;
e) A iodização é segura e a aceitabilidade do consumidor é elevada;
f ) O iodo não se perde nos alimentos processados
que contêm sal;
g) A concentração de iodo no sal pode ser ajustada
de modo a não interferir com a redução do consumo de sal preconizada para a prevenção de
doenças cardiovasculares (< 5g de sal/dia; < 2g de
sódio/dia).20
Como a designação indica, a iodização universal do

sal alimentar exige a fortificação de todo o sal alimentar. Porém, na prática, a implementação desta medida
focou-se apenas no «sal de mesa».20 Nas populações
com um estilo de vida urbano, mais de 80% do sal consumido provém de alimentos processados, nos quais o
sal iodado não é geralmente usado e, por esse motivo,
o aporte de iodo da população pode ser insuficiente.11,20
Assim, é necessário alargar a iodização a todo o sal alimentar e estabelecer legislação, para produtores e distribuidores, acerca do teor de sal nos produtos alimentares e da iodização adequada do sal.20
A monitorização e melhoria da qualidade do sal iodado é essencial para garantir a eficácia e a segurança
da intervenção.11,20 Cada país deve determinar as perdas de iodo que ocorrem nas condições locais de produção, embalamento e armazenamento do sal alimentar.20 Além disso, os programas de fortificação devem ser
adequados à cultura das populações-alvo para que a intervenção seja bem aceite e sustentada.20 Em alguns
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Figura 5. Mapa mundial ilustrativo do tipo de legislação para a iodização do sal, existente em cada país, no ano de 2016. Em Portugal, a iodização do sal é de caráter voluntário44

países, a iodização do sal pode ser inviável, sendo necessário fortificar outros alimentos.20
Em 2012, a iodização do sal alimentar estava implementada em mais de 120 países e 71% das famílias em
todo o mundo tinham acesso ao sal iodado.20 Contudo,
segundo dados de 2013, apenas 37 países atingiam uma
taxa de iodização de 90% e 39 países tinham uma taxa
inferior a 50%.11 Na Figura 5 apresenta-se o tipo de legislação para a iodização do sal, existente em cada país,
no ano de 2016.44
Em Portugal, a DGS reconhece que “optar pelo sal iodado e comer mais peixe e produtos do mar é a melhor
solução para combater as carências de iodo”.6 Contudo, ainda há um longo caminho a percorrer (em termos
de recomendações, intervenção e monitorização) para
garantir o aporte apropriado deste nutriente.6
8.2 Suplementação farmacológica durante a gravidez
e amamentação
Tendo em conta que as grávidas e lactantes necessitam de um aporte de iodo na ordem dos 250g/dia, a
maior parte das organizações internacionais (European
Thyroid Association, Endocrine Society, ATA, IGN e OMS)
recomendam a suplementação iodada das mulheres
na preconceção, gravidez e amamentação, exceto aquelas com patologia tiroideia conhecida.22-23 Esta estratéRev Port Med Geral Fam 2018;34:288-306

gia assegura o aporte adequado de iodo e não se associa a efeitos laterais indesejáveis, pelo que está recomendada pelo menos até que surjam dados que motivem uma decisão diferente.16,18,24
A ATA recomenda a suplementação de iodo, no valor de 150g/dia, a todas as mulheres norte-americanas grávidas ou a amamentar.18 Esta recomendação baseou-se na constatação de que, apesar da mUIC das
grávidas norte-americanas ser adequada (173g/L), os
intervalos de confiança a 95% para os valores de UIC variavam entre 75 e 229g/L.18
Apesar desta recomendação, um estudo realizado
em 2015, nos EUA, constatou que a prevalência da suplementação iodada na gravidez é de apenas 47%.45
Além disso, 49% dos suplementos vitamínicos pré-natais comercializados nos EUA não contêm iodo e, embora 89% dos suplementos rotule que permite um aporte de iodo  150g/dia, o seu teor de iodo é extremamente variável (33-610g/dia).31
À semelhança de várias organizações internacionais,
em agosto de 2013, a DGS publicou uma orientação
aconselhando a suplementação com iodo sob a forma
de iodeto de potássio (KI) na dose de 150-200g/dia, em
mulheres na preconceção, gravidez e amamentação, 46
fundamentando-se nos resultados dos estudos da UIC
em grávidas portuguesas.5,15,25-26
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A DGS delegou a avaliação do impacto desta orientação, a ser realizada dois anos após a sua publicação,
à Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e
Metabolismo.46 Contudo, já se ultrapassou este período e ainda não existem dados dessa avaliação, que poderiam ser importantes para a melhor orientação das
grávidas portuguesas no que diz respeito à suplementação de iodo.

9. Iodo e função tiroideia na gravidez
9.1 Função tiroideia na gravidez
Durante a gravidez regista-se um aumento das necessidades de hormonas tiroideias causado por três eventos:
o aumento progressivo da TBG, por influência do hiperestrogenismo; a estimulação direta da tiroide, pelas elevadas concentrações de gonadotrofina coriónica humana (hCG); e as alterações no metabolismo periférico das
hormonas tiroideias maternas, sobretudo a nível placentário.47-48 Contudo, estas adaptações decorrem harmoniosamente se o aporte de iodo for adequado.48
O estado de hiperestrogenismo condiciona uma
maior glicação da TBG, resultando no aumento da síntese hepática e diminuição da depuração desta proteína.4,13 Assim, a concentração da TBG aumenta gradualmente durante a primeira metade da gravidez, atingindo valores 1,5-2,5 vezes superiores aos basais, que
mantém até ao final da gestação.1,13,48
Este incremento da TBG, juntamente com o incremento do volume plasmático, condiciona o aumento
progressivo da T3 e T4 totais durante a primeira metade da gravidez, atingindo um planalto às 20 semanas,
com valores 30-100% superiores aos basais.10,13 Como a
TBG tem uma afinidade 20 vezes maior para a T4 do que
para a T3, o aumento da T4 total tem um maior paralelismo com o aumento da TBG.13
Simultaneamente regista-se uma redução de 10-15%
na concentração das frações livres, em virtude do aumento da TBG.13 Assim, é necessário aumentar a produção hormonal para suplantar a ligação da TBG e
manter o nível normal de hormonas livres.1,13 Neste sentido, há um aumento moderado da TSH (permanecendo dentro dos limites de referência) que estimula a síntese hormonal, para a qual é importante ter reservas intratiroideias e um aporte de iodo adequados.13,48
O segundo evento deve-se ao aumento da produção
de hCG pela placenta até ao final do 1º trimestre da gra-

videz, ao qual se sucede uma diminuição progressiva da
produção.49 Dada a semelhança estrutural desta hormona com a TSH (mesma subunidade , mas subunidade 
específica), a hCG atua como um agonista fraco dos TSH-R dos tireócitos.4,10,49 Assim, no final do 1º trimestre regista-se um aumento ligeiro e transitório da T4 livre (FT4),
acompanhado por uma supressão parcial da TSH.10,13,48
Posteriormente, ocorre um decréscimo das hormonas tiroideias livres (e um aumento moderado da TSH).10,13,48
O terceiro evento relaciona-se com as alterações no
metabolismo periférico das hormonas tiroideias maternas que, embora ocorram durante toda gestação,
têm maior relevância durante a segunda metade da gravidez.48 A placenta possui desiodinases tipo D2 e D3,
cuja ação é fundamental na manutenção de níveis locais adequados de T3 e na regulação do influxo de hormonas tiroideias biologicamente ativas para o feto.4 A
D2 é responsável por manter a produção de T3 quando há diminuição T4 de origem materna, ao passo que
a expressão de D3 na unidade fetoplacentária contribui para o aumento das necessidades hormonais, já
que esta enzima catalisa a inativação de T3 e de T4.10,48
Como consequência do hiperfuncionamento tiroideu regista-se um aumento da vascularização e hiperplasia glandular, conduzindo a um ligeiro aumento
do tamanho da tiroide.50 Quando o aporte de iodo é
adequado, o volume tiroideu e a Tg permanecem estáveis.50-52 Além disso, a concentração das hormonas tiroideias e da TSH deverá ser sempre fisiológica, exceto
no curto período de tempo em que a TSH está suprimida devido ao efeito da hCG.50-52
No caso do feto, a concentração sérica de TSH e T4 é
baixa até que, por volta das 24-28 semanas, ocorre um
pico de TSH e a T4 começa a aumentar progressivamente.50 Durante a gravidez, a concentração da TSH fetal é maior do que a concentração esperada em adultos com função tiroideia normal e, na altura do nascimento, a tiroide fetal liberta abruptamente T3 e T4,
criando um estado hipertiroideu que facilita os ajustes
termorregulatórios para a vida extrauterina.10,50
9.2 Aporte de iodo e função tiroideia na gravidez
O estado das reservas de iodo e a função tiroideia maternos devem ser adequados desde o período preconcecional.53 Quando acontece, tipicamente as mulheres
mantêm reservas intratiroideias de iodo apropriadas
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(10-20mg) e são capazes de suprir as necessidades da
gestação.1,48,53 Contudo, quando se regista um défice de
iodo durante a gravidez ocorre uma estimulação tiroideia excessiva que condiciona alterações patológicas.51
Habitualmente, nesta situação, as reservas intratiroideias de iodo estão diminuídas desde a preconceção e
são rapidamente depletadas pela gravidez, podendo
desencadear hipotiroidismo e bócio.8,48 Assim, uma UIC
baixa sugere maior risco de patologia tiroideia e, quanto mais grave for o défice de iodo, mais marcadas e frequentes serão as suas repercussões.3,8,48
Mesmo que ligeiro, o défice de iodo na grávida cursa com diminuição da UIC e hipotiroxinemia.4,8,13,48,51-52
A hipotiroxinemia causa estimulação tiroideia excessiva, que se traduz por: aumento da TSH, por mecanismos de retroregulação; aumento da Tg sérica; aumento do volume tiroideu (e, eventualmente, bócio materno e fetal); e secreção preferencial de T3 a nível tiroideu
(evidenciada pelo aumento da razão T3/T4 sérica).4,8,13,48,51-52,54 Caso o aporte de iodo permaneça deficitário, a estimulação tiroideia excessiva e as alterações
decorrentes persistem ao longo da gestação.48
O aumento da TSH é progressivo até ao final da gravidez (atinge-se o dobro do valor basal) e geralmente
reverte para os valores pré-gestacionais aos seis meses
pós-parto.13,51,54 Tipicamente a hipotiroxinemia não se
acompanha por hipotiroidismo, já que a T3 circulante
está normal ou aumentada, prevenindo um aumento
da TSH acima do limite da normalidade.55 Contudo,
pode desenvolver-se hipotiroidismo, sobretudo nas
mulheres predispostas para doença tiroideia e em regiões com défice grave de iodo.13
A formação de bócio gestacional pode ser explicada
por fatores como o défice de iodo, o tabagismo e as gestações sucessivas.8,54 Em regiões de aporte adequado de
iodo, o aumento médio do volume tiroideu é mínimo
(10-15% do volume preconcecional).54 Contudo, quando ocorre um défice deste nutriente, o volume tiroideu
aumenta em média 20-35% durante a gravidez e o bócio gestacional parece ser apenas parcialmente reversível no pós-parto.48,54
O aumento da TSH e da Tg referido na grávida está
amplificado nos recém-nascidos;54 o que enfatiza a hipersensibilidade da tiroide fetal ao défice de iodo materno (a tiroide fetal tem baixas reservas de iodo, com
uma renovação rápida) e sugere que a formação de bóRev Port Med Geral Fam 2018;34:288-306

cio na descendência se inicia nos estádios iniciais do desenvolvimento da tiroide fetal.54 Contudo, ao contrário
das grávidas com défice de iodo, os seus recém-nascidos não têm elevação da TBG nem hipotiroxinemia.51
9.2.1. Suplementação de iodo e função tiroideia na
gravidez
Mesmo que a mUIC nas grávidas de uma população
indique um aporte adequado de iodo, não garante que
não existam grávidas com aporte insuficiente.18,56 Assim,
a suplementação parece ser necessária, embora se permanecer atento ao risco de induzir aporte excessivo de
iodo.18
Cada vez mais se comprovam benefícios, para a saúde e para a economia, em proceder à suplementação para
corrigir o défice de iodo durante a gravidez.24 Todavia, os
ensaios clínicos aleatorizados (ECAs) que avaliaram o
efeito da suplementação iodada na função tiroideia materna são escassos e foram conduzidos em países europeus, com défice ligeiro/moderado de iodo durante a gravidez (mUIC entre 36 e 109µg/L).24 Nestes sete ensaios, cujos principais achados são apresentados no Quadro V, foram incluídas um total de 641 grávidas e a dose de iodo
usada para suplementação variou entre 0 e 300µg/dia:
• Em Itália realizaram-se dois ensaios. Romano aleatorizou 35 grávidas saudáveis como controlos (n=18,
mUIC=31g/L) ou para receberem 120-180µg de
iodo/dia, sob a forma de sal iodado iniciado no 1º trimestre (n=17, mUIC=37µg/L).57 Antonangeli suplementou 67 grávidas (mUIC=74mg iodo/g creatinina)
com 50 ou 200µg de iodo/dia, desde as 18-26 até às
29-33 semanas de gestação.58
• Na Dinamarca, Pedersen aleatorizou 54 grávidas
como controlos ou para receberem 200µg de
iodo/dia sob a forma de KI, desde as 17 semanas de
gestação até 12 meses após o parto.59 Num estudo duplamente cego com placebo, Nøhr aleatorizou 66
grávidas anti-TPO+ como controlos ou para receberem 150µg de iodo/dia, desde as 11 semanas até ao
termo da gestação.60
• Noutro estudo duplamente cego com placebo, Glinoer aleatorizou 180 grávidas belgas (mUIC=36µg/L)
para tratamento com placebo ou 100µg de KI/dia ou
100µg de KI/dia, juntamente com 100µg de levotiroxina/dia, a partir das 14 semanas até ao termo da
gestação.52
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• Na Alemanha, Liesenkötter desenvolveu um ensaio
controlado, quase-randomizado, com 230µg de
iodo/dia desde as 11 semanas até ao termo da gestação (n=108, mUIC=53mg iodo/g creatinina).61
• Santiago distribuiu aleatoriamente 131 grávidas espanholas por três grupos de intervenção, desde as 10
semanas de gestação: consumo de sal iodado; consumo de 200µg de KI/dia; consumo de 300µg de KI/dia.62
Em virtude dos diferentes desenhos de estudo é difícil comparar os resultados destes ECAs. Ainda assim, em
seguida apresenta-se uma análise sumária dos resultados obtidos quanto aos parâmetros tiroideus maternos:
• UIC – Aumentou significativamente nas grávidas suplementadas, face às não- suplementadas (a magnitude do aumento variou entre 43 e 170%). 52,57,59-61 Nas
mulheres não-suplementadas, a UIC permaneceu
estável ou diminuiu, exceto no estudo realizado por
Romano, em que a UIC aumentou (aumento esse
significativamente inferior ao verificado nas grávidas
suplementadas).57
• Tg – Quatro ECAs compararam a concentração da Tg
em grávidas suplementadas e não-suplementadas.52,59-61 Três mostraram um aumento dos níveis de
Tg nas grávidas não-suplementadas e uma diminuição nas suplementadas.52,59-60
• TSH – Cinco ECAs compararam a TSH em grávidas
suplementadas e não- suplementadas e os resultados
foram inconsistentes.52,57,59-61 Três ECAs mostraram
um aumento nos níveis de TSH (dentro dos limites de
referência) nas grávidas não-suplementadas, o qual
não se verificou nas suplementadas.52,59-60 Nos outros
dois ECAs, a TSH não aumentou em nenhum dos grupos.57,61 Antonangeli e Santiago não detetaram diferenças nas concentrações da TSH das grávidas consoante as doses usadas na suplementação.58,62
• FT4 – Dois ECAs mostraram uma diminuição da FT4
no grupo tratado e no grupo controlo, sem diferenças significativas entre eles.59-60 Noutros dois ECAs, a
concentração da FT4 manteve-se inalterada em ambos os grupos.58,61 Glinoer observou um aumento da
FT4 nas grávidas que receberam KI juntamente com
levotiroxina, bem como uma redução da FT4 nos
grupos que fizeram placebo ou KI isoladamente.52
• Volume tiroideu – Três ECAs demonstraram um aumento médio do volume entre 16-30% nas grávidas
não-suplementadas, enquanto nas grávidas suple-

mentadas o aumento foi inferior (3-16%).52,57,59 No estudo de Liesenkötter não se verificaram diferenças
entre os grupos.61 Também não houve diferenças entre os grupos nos ensaios que comparam diferentes
doses ou diferentes tipos de suplementação.58,62
• Além disto, quatro ECAs apresentaram resultados
sobre a função tiroideia dos recém-nascidos.52,59,61-62
A Tg e o volume tiroideu eram significativamente
menores nos recém-nascidos das grávidas suplementadas.52,59,61 Não foram encontradas diferenças
significativas na TSH, T4, FT4 e T3 entre os recém-nascidos das grávidas suplementadas e não-suplementadas.52,59,61 O estudo de Santiago não encontrou
qualquer diferença nos parâmetros tiroideus neonatais entre os recém-nascidos das grávidas que tomaram suplementos ou sal iodizado.62
Um estudo observacional, de 2014, avaliou o impacto de diferentes níveis de aporte de iodo pelas grávidas
na função tiroideia dos recém-nascidos.56 Este estudo
indica-nos que as grávidas com um aporte excessivo têm
um risco 2,6 vezes superior de ter recém-nascidos com
baixos níveis de TSH e 4,9 vezes superior de ter um recém-nascido hipertiroideu, riscos que continuam a ser
significativos após a exclusão de fatores confundidores.56
Face aos resultados dos ECAs, não parece haver uma
relação dose-resposta clara entre a suplementação iodada durante a gravidez e os parâmetros tiroideus. Contudo, a suplementação parece ser segura e é eficaz na
correção do défice de iodo, o que previne os aumentos
da Tg e do volume tiroideu maternos e fetais.16,18,24 Finalmente, a suplementação parece ter um efeito benéfico menos consistente na TSH materna e não parece
ter impacto na concentração das hormonas tiroideias,
maternas ou do recém-nascido.8
Em estudos observacionais, a suplementação de iodo
durante a gravidez também tem sido associada a resultados díspares na TSH e hormonas tiroideias maternas.
Alguns estudos não encontraram qualquer correlação
entre a UIC e parâmetros tiroideus maternos (TSH, T4,
T3, FT4 e anticorpos anti-TPO) ao longo da gestação.47,63
Noutros, a suplementação associou-se a: redução moderada na TSH e aumento ligeiro da FT4;39 ou aumento
moderado na TSH, sem alterações significativas nas
concentrações de FT4;64 ou redução na percentagem de
grávidas com hipotiroxinemia.65 Finalmente, segundo
Brucker-Davis, os valores da TSH e do volume tiroideu
Rev Port Med Geral Fam 2018;34:288-306
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QUADRO V. Ensaios clínicos aleatorizados que avaliaram o efeito da suplementação iodada na função tiroideia materna

Investigadores

Intervenção

Romano et al.
(Itália)

120-180µg iodo/dia desde o 1º
trimestre (n=17); controlos (n=18)

Antonangeli
et al.
(Itália)

200µg/dia (n=32); 50µg/dia (n=35)
Desde as 18-26 até às 29-33
semanas de gestação

Pedersen
et al.
(Dinamarca)

200µg KI/dia desde as 17 semanas
de gestação até aos 12 meses
pós-parto (n=28); controlos (n=26)

Nøhr et al.
(Dinamarca)
Glinoer et al.
(Bélgica)

150µg iodo/dia desde as11
semanas, até ao fim da gestação
(n=42); placebo (n=24)
100µg KI/dia (n=60); 100µg KI/dia
+ 100µg L-T4/dia (n=60); placebo
(n=60)
Desde as 14 semanas até ao fim
da gestação

Liesenkötter
et al.
(Alemanha)

230µg KI/dia (n=38) desde as 11
semanas até ao fim da gestação;
controlos (n=70)

Santiago et al.
(Espanha)

Apenas sal iodado (n=38); 200µg
KI/dia (n=55); 300µg KI/dia (n=38)
Desde as 10 semanas de gestação

Outcomes maternos
UIC

apresentam uma «curva em U» de acordo com o aporte de iodo (verificam-se maiores valores no caso de aporte insuficiente ou excessivo de iodo).66
Quando se regista défice crónico de iodo, é difícil de
alcançar um estado nutricional adequado deste nutriente durante a gestação.48 Nestes casos, decorre o período de latência de um trimestre até que os benefícios
Rev Port Med Geral Fam 2018;34:288-306

Tg

Aumento
significativo
nas grávidas
com
suplemento,
relativamente
àquelas sem
suplemento (a
magnitude do
aumento
variou entre
43 e 170%)

TSH

FT4

Sem alterações
em nenhum dos
grupos

Aumento
nos
controlos;
Diminuição
no grupo
que recebeu
iodo

Não houve
diferença
entre os
grupos

Aumento
significativo nos
controlos
relativamente às
grávidas
suplementadas

Sem alterações
em nenhum dos
grupos

Diminuição em
ambos os grupos,
sem diferenças
significativas entre
eles

Aumento nas
grávidas que
receberam KI + LT4; Redução nos
grupos tratados
ou com placebo
ou com KI
isoladamente
Sem alterações
em nenhum dos
grupos

da suplementação na função tiroideia sejam evidentes.54 O estado nutricional deficitário, prolongado, é o
principal determinante da quantidade de reservas intratiroideias de iodo e, assim, o ideal será promover um
aporte adequado de iodo previamente à gravidez.48
Neste sentido, o consumo de sal iodado previamente à gravidez parece ter um efeito benéfico adicional na
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Outcomes maternos
Volume tiroideu

Autoimunidade

Outcomes fetais

Aumento
de 16% nos
controlos

Aumento de:
- 31% nos
controlos
- 16% no grupo
que fez KI

Aumento de:
- 30% nos
controlos
- 15% no grupo
que fez KI
- 8% no grupo
que fez KI
+ L-T4
Não houve
diferença entre
os grupos

Sem aumento da
autoimunidade tiroideia
materna, nem da
prevalência/gravidade da
disfunção tiroideia no
período pós-parto
Não houve aumento da
autoimunidade tiroideia
materna, nem da
prevalência/gravidade da
disfunção tiroideia no
período pós-parto

Não houve aumento da
autoimunidade tiroideia
materna, nem da
prevalência/gravidade da
disfunção tiroideia no
período pós-parto

Tg e volume tiroideu
significativamente menores
nos RN de grávidas
suplementadas. Sem
diferenças significativas na
TSH, T4, FT4 e T3 entre
os RN dos dois grupos

Tg e volume tiroideu
significativamente menores
nos RN de grávidas
suplementadas. Sem
diferenças significativas na
TSH, T4, FT4 e T3 entre
os RN dos dois grupos

redução do risco de disfunção tiroideia durante a gestação, face à suplementação iniciada apenas na gravidez.8 Além disso, um atraso no início da suplementação de iodo durante a gestação aumenta o risco de atraso do neurodesenvolvimento na descendência.39 Face
a estes factos, Moleti recomenda que as mulheres que
ponderem engravidar devem ser suplementadas com

iodo desde vários meses antes da gravidez.65 Tendo em conta o grande número de
gestações não planeadas, este facto contribuiria para a aquisição de reservas intratiroideias de iodo adequadas e evitaria
os efeitos adversos do défice de iodo na
mulher e no feto.65
9.3 Aporte de iodo e autoimunidade tiroideia na gravidez
Os estudos apresentam resultados contraditórios. Guan verificou associação significativa entre um elevado aporte de iodo
e um aumento da prevalência de autoanticorpos anti-TPO e de tiroidite pós-parto.67 Além disso, verificou-se um aumento
da prevalência de autoanticorpos anti-TPO e anti-Tg cinco anos após a implementação do sal iodado na Dinamarca, sobretudo em mulheres jovens.68 Por outro
lado, num estudo japonês, o elevado aporte de iodo não parecia aumentar a prevalência de autoanticorpos anti-Tg.47
Quatro ECAs avaliaram o efeito da suplementação iodada na autoimunidade tiroideia, não tendo constatado qualquer aumento da autoimunidade tiroideia materna
nem da prevalência ou gravidade de disfunção tiroideia no período pós-parto.58-61 Contudo, esta ausência de diferenças significativas pode relacionar-se com os pequenos tamanhos amostrais destes ECAs e, portanto,
é necessária mais investigação nesta área.24

CONCLUSÃO

Existe um desconhecimento acerca do
iodo, das suas fontes alimentares, das funções no organismo e dos riscos/benefícios
do aporte deste nutriente.25,69 Por este motivo, é importante desenvolver projetos educativos para
informar a população geral e, particularmente as grávidas, acerca deste tema.18
Os médicos devem incentivar a adoção de uma dieta variada, incluindo boas fontes de iodo.46 Contudo,
deve considerar-se que o elevado custo de alguns alimentos ricos em iodo pode diminuir o seu consumo.70
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Potencialmente, o défice de iodo poderia resolver-se
através de mecanismos que tornassem os solos «suficientes em iodo». Isto enriqueceria o teor de iodo em
vários alimentos consumidos no quotidiano e, portanto, uma alimentação diversificada possibilitaria um
aporte adequado deste nutriente.
O progresso no controlo das IDD fomenta o desenvolvimento económico, social e da saúde, contribuindo para alcançar alguns dos OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÉNIO.8-9 Assim, o estado nutricional de iodo
deve ser monitorizado regularmente em todos os países, permitindo detetar e corrigir situações de aporte
inapropriado nos vários grupos populacionais.21
Durante a gestação, o défice de iodo prejudica a função tiroideia materna e o neurodesenvolvimento fetal.1 A
suplementação iodada deve ser sistematicamente recomendada desde o período preconcecional, já que parece
prevenir o défice de iodo, a estimulação tiroideia excessiva e o prejuízo do desenvolvimento neurocognitivo.1,24
Fundamentando-se nos resultados dos estudos da
UIC em grávidas portuguesas,5,15,25-26 a DGS publicou
uma norma de orientação em que aconselha a suplementação com iodeto de potássio na dose de 150-200g/dia em mulheres na preconceção, gravidez e
amamentação.46 Contudo, esta suplementação poderá
estar longe de ser rotineira em Portugal. Assim, é necessário: aconselhar as grávidas a realizarem a suplementação; avaliar a prevalência desta suplementação;
e fiscalizar a quantidade de iodo realmente contida nos
suplementos pré-natais para garantir uma suplementação segura e eficaz.
A decisão de suplementar uma grávida com base nos
seus parâmetros individuais, em detrimento de uma decisão guiada pelos resultados de estudos populacionais
(que não refletem o panorama individual de cada grávida), seria mais adequada; contudo, comportaria estudos diagnósticos potencialmente caros e complexos.
Em suma, é necessária investigação metodologicamente robusta (sobretudo ensaios clínicos controlados
e aleatorizados com grandes dimensões amostrais)
para clarificar e quantificar o impacto do aporte de iodo
na função tiroideia durante a gravidez, bem como os
riscos e benefícios da suplementação iodada. Através
dos resultados obtidos poder-se-ão definir medidas de
saúde pública que permitam otimizar a função tiroideia
da grávida e o neurodesenvolvimento fetal.
Rev Port Med Geral Fam 2018;34:288-306
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ABSTRACT
IODINE INTAKE AND THYROID FUNCTION IN PREGNANCY
Aim: To review the published evidence relating iodine intake and thyroid function in pregnancy.
Data source: MEDLINE, Scopus, Google Scholar and Scielo databases, as well as official documents from World Health Organization, American Thyroid Association, Iodine Global Network and Direção-Geral da Saúde.
Review methods: Review of scientific articles focusing in humans’ species, written in English or Portuguese, and published between 01/01/1990 and 30/09/2016. These articles were searched through a query consisting of the MeSH terms ‘Iodine’, ‘Thyroid Gland’ and ‘Pregnancy’.
Results: 107 articles were exhaustively analyzed, and data from 70 of them was included in this review, which were selected based on their scientific relevance. Due to the increased need of iodine during pregnancy and breastfeeding, its deficiency is more
common during these periods. Even though mild/moderate, maternal iodine deficiency can affect the fetal neurodevelopment.
In face of maternal iodine deficiency, physiological changes of the thyroid during pregnancy can become pathological, with a decrease of free hormones levels, an increase of TSH and an increase of the maternal and fetal thyroglobulin levels and thyroid volume. On the other hand, iodine supplementation during pregnancy appears to be safe, and several studies suggest that it is associated with improved fetal neurodevelopment and the prevention of the increase of both thyroglobulin levels and thyroid volume. Additionally, it appears to improve TSH, despite having no effect on the concentration of total and free thyroid hormones.
Conclusions: Inadequate iodine intake is deleterious to maternal thyroid function and fetal neurodevelopment. Supplementation during pregnancy seems to prevent the functional deterioration of the thyroid. However, there are few randomized clinical trials and the evidence available is not always consistent, therefore more research on this topic is needed.
Keywords: Iodine; Thyroid Gland; Thyroid Function; Pregnancy.
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Afinal não era preciso amputar!
Um caso clínico
Sara Nunes,* Carla Gouveia**

RESUMO
Introdução: Apresenta-se um relato de caso sobre doença arterial periférica em que o papel do médico de família é relevante
em vários momentos: no controlo dos fatores de risco modificáveis, na coordenação da equipa de cuidados de saúde primários
e na avaliação longitudinal do doente que, por sua vez, pode ser fundamental para o diagnóstico, prognóstico e seleção da opção terapêutica ao fornecer informação relevante aos cuidados de saúde secundários.
Descrição do caso: Mulher de 82 anos com dislipidemia, hipertensão e diabetes mellitus tipo 2, orientada e autónoma nas atividades de vida diária, iniciou úlceras arteriais de difícil cicatrização que infetaram. No contexto de sepsia foi detetada alteração do estado de consciência e assumido o diagnóstico de demência. Perante o quadro de insuficiência arterial grave bilateral
dos membros inferiores foi proposta amputação. Esta foi recusada pela família e a doente teve alta para lar. Com o controlo da
infeção recuperou o prévio estado de consciência. Foi reavaliada e proposta revascularização com sucesso. Houve cicatrização
completa das úlceras com recuperação da autonomia e qualidade de vida prévia. Avaliando retrospetivamente o controlo dos
fatores de risco vasculares detetam-se oportunidades não aproveitadas de otimização do mesmo. Os cuidados de enfermagem
continuados durante vários meses não foram adequadamente intercalados por observações médicas, quer nos cuidados de saúde primários quer secundários. No diagnóstico de demência durante o estado de sepsia não foi considerada a informação do
médico de família ou da família acerca do estado de consciência prévio da doente.
Comentário: Este caso mostra um bom desfecho (manutenção da autonomia e da qualidade de vida), salienta a importância
do controlo dos fatores de risco de doença arterial periférica, da articulação entre profissionais nos cuidados de saúde (entre
médicos e enfermeiros e entre cuidados de saúde primários e secundários) e das implicações que um adequado diagnóstico diferencial de alterações do estado de consciência tem para o prognóstico.
Palavras-chave: Isquemia; Qualidade de vida; Demência; Amputação; Caso clínico

INTRODUÇÃO
doença arterial periférica é uma patologia com
fatores de risco como a diabetes, o tabagismo,
a hipertensão, a dislipidemia, que são modificáveis. O médico de família tem um papel importante na vigilância e controlo destes fatores através
do aconselhamento de medidas farmacológicas e não
farmacológicas que incluem dieta, exercício físico, promoção da cessação tabágica e fármacos antidiabéticos,
antidislipidémicos, anti-hipertensores e outros. 1-3
Quando a evolução da doença arterial periférica chega a estadios mais avançados e a viabilidade do membro é colocada em causa existem opções terapêuticas

A

*Médica interna da formação específica em MGF na USF LoureSaudável
**Assistente de Medicina Geral e Familiar na USF LoureSaudável

a ponderar, de acordo com alguns critérios. A amputação é aconselhada em situações de esperança de vida
com qualidade limitada, quando exista sepsia, quando
exista necrose significativa de partes de apoio do pé,
contratura incorrigível, paresia da extremidade ou dor
isquémica refratária.1 A revascularização é a opção em
situações de falência da terapêutica médica para controlar a claudicação intermitente quando esta tem impacto na qualidade de vida e existe probabilidade de
melhoria sintomática.1-4 O médico de família, conhecendo não só a evolução dos sintomas como o impacto na qualidade de vida, pode ter um papel importante no fornecimento de informação relevante aos cuidados de saúde secundários para apoiar a decisão terapêutica mais adequada em cada caso.
A demência é uma patologia com grande impacto na
qualidade de vida dos doentes e seus cuidadores e é
Rev Port Med Geral Fam 2018;34:307-11
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motivo de ponderação quando as opções terapêuticas
disponíveis implicam risco de vida ou de complicações
graves. Situações de delirium podem ser confundidas
com demência quando não são consideradas as circunstâncias, o tempo de instalação e evolução das alterações cognitivas.5 Está também ao alcance do médico de família, na sua prestação de cuidados longitudinal, prestar informação sobre estes aspetos.
O caso apresentado ilustra precisamente as potencialidades de atuação do médico de família nas vertentes atrás mencionadas.
É ainda discutida a articulação entre os elementos da
equipa multiprofissional em cuidados de saúde primários, nomeadamente entre enfermeiros e médicos de família e como este caso teve impacto na reorganização de
cuidados ao nível de uma Unidade de Saúde Familiar.

DESCRIÇÃO DO CASO
Mulher de 82 anos, em família unitária, com apoio
dos filhos, residente em bairro urbano, previamente
autónoma nas atividades da vida diária, tendo solicitado no ano anterior avaliação médica para efeitos de renovação da carta de condução, que fora aprovada por
se encontrar física e cognitivamente apta.
A doente tinha antecedentes de hipertensão e dislipidemia desde os 51 anos de idade, não-medicada.
Apresentava ainda insuficiência venosa dos membros
inferiores desde a mesma altura. Aos 72 anos foi diagnosticada diabetes mellitus tipo 2, tendo iniciado terapêutica antidiabética e estatina. Aos 76 anos iniciou seguimento pela primeira vez com a médica de família
atual. Apresentava queixas de claudicação intermitente, pelo que foi otimizada a terapêutica anti-hipertensora, antidiabética e antidislipidémica e iniciada medicação antiagregante. Teve um episódio de úlcera do
membro inferior direito que foi considerada pós-traumática. Teve boa cicatrização, em menos de um mês
(venosa?, arterial?, mista?, pós-traumática sem componente vascular?).
Aos 81 anos, a doente desenvolveu úlcera de pequenas dimensões na região maleolar direita, mais uma
vez justificada pela própria como pós-traumática. Iniciou pensos no centro de saúde e foi reobservada pela
sua médica de família após 10 dias de tratamento por
sinais de infeção, tendo sido reavaliada e medicada com
tratamento eficaz. No entanto, manteve a realização de
Rev Port Med Geral Fam 2018;34:307-11

pensos com a enfermagem durante três meses, sem cicatrização da ferida e sem ter sido alertada a médica de
família para ausência de resposta aos tratamentos. Na
sequência desta ineficácia, a doente abandonou os cuidados de enfermagem no centro de saúde e passou a
ser acompanhada num serviço de enfermagem particular. A falta da doente aos tratamentos não foi assinalada à sua médica de família nem se contactou a doente para averiguar o motivo da sua ausência.
Cinco meses mais tarde, a doente recorreu ao serviço de urgência por febre (38,4 °C) e prostração associadas a sinais de infeção de feridas de ambos os membros
inferiores. Foi avaliada analiticamente e apresentava
leucopenia 3,300/µL e PCR 19,71mg/dL. Foi decidida
alta, medicada com amoxicilina + ácido clavulânico
850mg + 125mg 12/12h durante oito dias. A creatinina
nesta data era de 0,93mg/dL, a natrémia de 132mg/dL.
Quatro dias depois, a doente regressou ao serviço de
urgência por ausência de melhoria e apresentar alteração do estado de consciência (Glasgow Coma Scale 14
em 15). Apresentava também uma temperatura de
39 °C, PA 99/50mmHg, mantendo PCR 19,80mg/dL e a
creatinina tinha subido para 1,70mg/dL, tendo o sódio
atingido 121mg/dL. Nesta data foi internada com o
diagnóstico de sepsia e insuficiência renal aguda e foi,
pela primeira vez, designada com o diagnóstico de demência. Iniciou antibioterapia com ceftriaxone e doxiciclina (desconhecem-se as doses usadas) com melhoria clínica e laboratorial.
Realizou-se doppler arterial dos membros inferiores que revelou doença arterial obliterativa multisegmentar com maior envolvimento no segmento femoro-popliteu e tíbio-peroneal bilateral. Foi então observada pela cirurgia vascular que se decidiu pela amputação como terapêutica. Esta proposta não foi aceite
pela família que, apesar de ser dado conhecimento da
evolução esperada, optou por transferi-la para um lar,
onde manteve tratamento das feridas.
Não foi solicitada, pelos médicos do internamento,
qualquer informação clínica à médica de família acerca do estado de consciência prévio da doente.
Dois meses depois foi reobservada em consulta de
cirurgia vascular. Mantinha úlceras de ambos os membros inferiores: MID – necrose seca do calcanhar e do
bordo externo do pé; MIE – ulceração extensa do dorso do pé com infeção e exposição tendinosa, necrose

relatosdecaso

Resumo
Re
esumo do caso

Alternativ
Alternativas
as

51 anos
FR modif
icáveis
modificáveis

Sem MF -> FR não adequadamente
contr
olados -> 76 anos DM2, D
AP
controlados
DAP

C
om MF -> MF aconselha e
Com
doente cumpr
apêutica ->
cumpree ter
terapêutica
oladas
HT
HTA
TA e dislipidemia contr
controladas
-> 76 anos sem DM2, D
AP
DAP

81 anos
C
ognitivamente bem, autónoma
Cognitivamente
Úlcer
as m inf
Úlceras

Figura 1. Feridas cicatrizadas (foto da doente).

seca do calcanhar. Desta vez foi proposta a estratégia
de revascularização por bypass femoro-popliteu infragenicular com veia safena interna homolateral invertida bilateralmente, que foi aceite pela doente e família
e realizada com um mês de intervalo entre as duas intervenções. Teve uma cicatrização completa das úlceras em três meses.
Neste momento, a doente encontra-se autónoma, com
apoio de uma empregada doméstica, sem quaisquer lesões tróficas ou sintomas de doença arterial periférica. A
recuperação do estado de consciência foi completa, não
havendo sintomas ou sinais de demência atual.
A doente encontra-se muito contente com o resultado da cirurgia e com o bom aspeto das pernas (Figura 1). O filho reflete sobre o acontecido, dizendo que
ainda bem que tomou aquela decisão, pois receava o
impacto psicológico adverso na mãe caso tivesse avançado para a amputação. Refere ainda que gostaria de ter
tido acesso a mais informação prognóstica quando lhe
foram apresentadas as hipóteses de tratamento.

COMENTÁRIO
Ao ter sido informada de um possível desfecho fatal,
a família teve de decidir um dilema entre a sobrevivên-
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Figura 2. Esquema com resumo do caso clínico.

cia com amputação ou a redução da esperança de vida
mantendo os membros inferiores. Esta decisão, que foi
chave para o desfecho da história, foi descrita pelo filho como muito difícil de tomar.
Ao contrário do que seria de esperar com a amputação proposta de ambos os membros inferiores, com a
revascularização foi possível preservar a autonomia da
doente e a sua qualidade de vida.
O acompanhamento irregular dos fatores de risco
de doença vascular apresentados pela doente pode justificar o agravamento da mesma e pode estar relacionado com o facto de não ter tido, durante muitos anos,
um médico de família.
O facto de não ter sido comunicado à médica de família que estava a ocorrer um tratamento de enfermagem prolongado à ferida do membro inferior direito,
nem posteriormente informado que o abandonou, pode
ter atrasado a intervenção terapêutica da doença vascular e promovido o descontrolo dos fatores de risco.
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Seria de todo importante que os tratamentos de enfermagem fossem prioritariamente atribuídos à enfermeira de família (o que passou a acontecer após a reflexão sobre este caso), uma vez que esta tem uma interação mais próxima com o doente, os familiares e o
respetivo médico de família. A reavaliação periódica
pelo médico de doentes em tratamentos de enfermagem crónicos é também importante (foi também discutida e implementada na USF).
O diagnóstico de demência no internamento por
sepsia foi precipitado, pois não considerou o diagnóstico diferencial de delirium de causa médica para o qual
apontava este caso, nem o estado mental prévio da
doente que podia ter sido avaliado junto da família ou
da médica de família.
A comunicação entre médicos dos cuidados de saúde primários e secundários pode ser positiva, nestas e
noutras situações, em prol do doente.
Caso o diagnóstico de demência estivesse presente
em oposição ao de delirium, com uma doente sem autonomia, a decisão de amputar não seria tão contestável. No entanto, nesta circunstância, o prognóstico da
doente seria afetado possivelmente de forma negativa
se aquela tivesse sido a decisão tomada (Figura 2).
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ABSTRACT
AT THE END, AMPUTATION WAS NOT NEEDED! A CASE REPORT
Introduction: We present a case report on peripheral arterial disease, in which we highlight the relevance of the role of the family doctor in various moments: management of modifiable risk factors, coordination of the primary care team, and longitudinal evaluation of the patient which, in turn, may be crucial for the diagnosis, prognosis and therapeutic choice, by providing
relevant information to secondary care.
Case description: An 82- year old woman with dyslipidemia, hypertension and type 2 diabetes, oriented and independent in
her daily life activities, developed difficult-to-heal arterial ulcers which became infected. In the context of sepsis, a change in
the mental status was detected and the diagnosis of dementia was assumed. Amputation was proposed in the presence of extensive bilateral peripheral arterial insufficiency of the lower limbs. This option was refused by the family and the patient was
discharged to a nursing home. Infection control resulted in the recovery of the previous mental status. The patient was reassessed and a successful revascularization was performed. The ulcers healed completely, with recovery of the previous levels of
autonomy and quality of life. Evaluating retrospectively the management of vascular risk factors, missed optimization opportunities were detected. For several months, continued nursing care was not adequately coordinated with medical observations,
neither in primary nor in secondary care. The diagnosis of dementia during sepsis did not take in account information from the
patient’s family, or of her family physician, on her previous mental status.
Comment: This case report shows a good ending (maintenance of autonomy and quality of life), stressing the importance of
controlling the risk factors for peripheral arterial disease, of the articulation between various health care professionals (between doctors and nurses, and between doctors in primary and secondary care), and the implications of an adequate differential diagnosis of altered mental status in the patient’s prognosis.
Keywords: Ischemia; Quality of life; Dementia; Amputation; Case report
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“O coração na barriga”: a
propósito de um caso clínico
Jéssica Xastre Perpétuo,* Márcia Pereira Leite,* Paulo Guedes*

RESUMO
Introdução: O aneurisma da aorta abdominal (AAA) constitui um importante problema de saúde pública. Apresenta, na sua
história natural, uma fase de expansão assintomática, com oportunidade de tratamento eletivo, que se tem demonstrado efetivo e de baixo risco, comparativamente à fase sintomática. Esta entidade clínica associa-se a uma elevada mortalidade, a qual
pode ser reduzida significativamente perante tratamento cirúrgico eletivo.
Descrição do caso: Doente do sexo masculino, de 66 anos, licenciado, atualmente reformado, casado e com duas filhas, pertencente a uma família funcional, nuclear, na fase VIII do Ciclo de Duvall e à classe média de Graffar. Com antecedentes pessoais de
diversos fatores de risco cardiovasculares, medicado em conformidade, recorre à consulta aberta da Unidade de Saúde Familiar,
em dezembro de 2015, por apresentar náuseas desde há dois dias e sensação de peso e palpitações no abdómen com cerca de
dois meses de evolução, descrevendo como «parece que tenho o coração na barriga». A única alteração ao exame objetivo diz
respeito a uma tumefação abdominal pulsátil com cerca de 7cm de diâmetro. Por suspeita de AAA foi referenciado ao serviço de
urgência (SU). No SU foi confirmada a presença de AAA justa-renal, com cerca de 9,9cm de diâmetro. Foi internado para decisão
clínica, tendo sido submetido a tratamento cirúrgico do aneurisma. O pós-operatório decorreu com intercorrências, nomeadamente trombose da artéria renal direita e consequente hipoperfusão do rim direito (com tentativa de repermeabilização sem
sucesso) e hemorragia digestiva por úlcera duodenal. Em consultas de seguimento pelo médico de família (MF), após a alta, apresentava-se muito debilitado física e psiquicamente. Procedeu-se ao acompanhamento, com ênfase no suporte emocional e familiar, à reavaliação das condições clínicas que surgiram durante o internamento, bem como ao reajuste da medicação habitual.
Comentário: A possibilidade da deteção precoce do AAA, através de rastreio, surge como uma medida capaz de modificar a sua
evolução natural. Assim, este caso pretende refletir sobre a efetividade do rastreio, na presença de fatores de risco. Pretende
igualmente realçar a importância do MF no diagnóstico precoce de um problema grave e na gestão das complicações físicas e
psicológicas após a alta de um internamento hospitalar.
Palavras-chave: Aneurisma da aorta abdominal; Rastreio.

INTRODUÇÃO
aneurisma da aorta abdominal (AAA) constitui um importante problema de saúde pública, estimando-se que 1 a 2% de todas as
mortes em homens com mais de 65 anos
sejam causadas pela rutura de um AAA não diagnosticado.1 A rutura é a complicação mais grave, com uma
taxa de mortalidade global de 80%, muito superior à
taxa de mortalidade da cirurgia eletiva que ronda os
4,2%.2
O AAA apresenta, na sua história natural, uma fase de
expansão assintomática, de duração variável, prévia à
fase sintomática que culmina com a rutura. O diagnóstico na fase assintomática permite a realização de tra-
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tamento cirúrgico eletivo, que se tem demonstrado efetivo e de baixo risco de complicações, comparativamente à fase sintomática. Esta entidade clínica associase a uma elevada mortalidade, a qual pode ser reduzida
significativamente perante tratamento cirúrgico eletivo.
O caso clínico que se apresenta retrata um doente do
sexo masculino, com diversos fatores de risco cardiovascular, a quem foi realizado o diagnóstico de AAA
após ida a consulta aberta na Unidade de Saúde Familiar (USF).
A apresentação deste caso clínico tem como objetivo realçar a importância do médico de família no diagnóstico precoce de uma entidade grave e na gestão das
complicações de saúde decorrentes deste problema,
sendo por isso exemplo da aplicação das competências nucleares em medicina geral e familiar.
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DESCRIÇÃO DO CASO
Doente do sexo masculino, de 66 anos, caucasiano,
natural e residente em Matosinhos, licenciado, atualmente reformado, casado e com duas filhas, pertencente a uma família nuclear na fase VIII do Ciclo de Duvall e
à classe média de Graffar. É autónomo para as atividades
de vida diária e nega consumos toxicológicos (álcool, tabaco ou drogas ilícitas) ou alergias medicamentosas.
Como antecedentes pessoais regista-se hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2, acidente vascular cerebral vertebrobasilar sem sequelas em 2005, excesso de peso (IMC 29Kg/m2), perturbação de ansiedade, doença diverticular do cólon, hiperplasia benigna da
próstata e apendicectomia como única intervenção cirúrgica prévia. Ex-fumador há cerca de dez anos e com
uma carga tabágica de 33 UMA. Medicado habitualmente com nebivolol 5mg id, telmisartan 80mg + hidroclorotiazida 12,5mg id, amlodipina 10mg id, atorvastatina
20mg id, metformina 1000mg 2id, clopidogrel 75mg id e
pantoprazol 20mg id. Relativamente aos antecedentes
familiares relevantes, refere-se que os pais apresentam hipertensão arterial, a mãe teve diagnóstico de neoplasia
do cólon e o pai de neoplasia maligna da próstata.
O utente recorreu à consulta aberta da USF, a 7 de dezembro de 2015, referindo náuseas desde há dois dias e
sensação de peso e palpitações no abdómen (descrevendo como «parece que tenho o coração na barriga»), estas
últimas com cerca de dois meses de evolução. Ao exame
objetivo apresentava-se com bom estado geral e hemodinamicamente estável. Durante o exame abdominal foi
evidente uma tumefação indolor na linha média, pulsátil, com cerca de sete centímetros, sem sopros à auscultação. Com pulsos distais palpáveis e simétricos. Por suspeita de AAA sintomático foi referenciado ao serviço de
urgência (SU) do Centro Hospitalar de São João (CHSJ).
No SU do CHSJ realizou exames complementares de
diagnóstico, ecografia e AngioTC abdominal, que confirmaram a presença de duas dilatações aneurismáticas adjacentes à aorta abdominal infrarrenal – a maior
dilatação tinha morfologia fusiforme com diâmetro
máximo de 9,2cm e outra dilatação superior, de morfologia sacular, com diâmetro máximo de 45mm. Assim,
o doente foi internado para estudo e decisão clínica.
Foi submetido à correção cirúrgica do AAA no oitavo
dia de internamento, com colocação de stent autoexpansível. O pós-operatório decorreu com intercorrên-

cias clínicas. No sétimo dia de pós-operatório, no contexto clínico de lipotimia, foi diagnosticada, por AngioTC,
trombose da artéria renal direita com hipoperfusão renal. Foi, por isso, submetido a procedimento de cateterização do stent da artéria renal direita, que não se verificou eficaz, resultando em hipofunção do rim direito
pela isquemia renal irreversível. Vinte dias após o procedimento cirúrgico inicial, o doente iniciou um quadro
de melenas e hipotensão arterial e, analiticamente, queda da hemoglobina, pelo que realizou endoscopia digestiva alta, tendo sido diagnosticada uma úlcera no bulbo duodenal, sangrante, com cerca de 10mm, que foi
tratada adequadamente com melhoria clínica evidente.
Teve alta do internamento de cirurgia vascular no dia
13 de janeiro de 2016, orientado para a consulta externa
de cirurgia vascular do CHSJ e para o médico de família.
Iniciou diazepam 10mg id e teve indicação para manter
a restante medicação habitual prévia ao internamento.
Após receção da informação clínica da alta hospitalar pelo médico de família, agendou-se consulta programada para reavaliação da situação clínica e das condições físicas e psicológicas do doente, decorrentes do
internamento.
O utente foi observado em consulta na USF, cerca de
três semanas após a alta, encontrando-se física e psiquicamente debilitado. Após escuta terapêutica, compreendeu-se que o doente apresentava perturbação de
adaptação à doença, pelo que iria beneficiar de reavaliação e acompanhamento pelo médico de família. Relativamente aos procedimentos realizou-se reajuste terapêutico e prescrição de exames complementares de
diagnóstico. Decidiu-se por alteração da terapêutica
anti-hipertensora para amlodipina 10mg + candesartan 16mg id e furosemida 40mg id, mantendo nebivolol 5mg id e redução da dose de metformina para 700mg
2id, atendendo ao adequado controlo metabólico
(HbA1c de 5%). A consulta seguinte teve lugar três semanas depois e verificou-se que o doente apresentava
discreta melhoria em termos psíquicos, nomeadamente da qualidade do sono, embora ainda com persistência de labilidade emocional. Em relação aos resultados
dos exames complementares solicitados, verificou-se
normalização da hemoglobina no estudo analítico e evidência de cicatrização da úlcera duodenal na endoscopia digestiva alta. Optou-se por manter consultas de seguimento com cerca de três meses de intervalo.
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Na consulta de reavaliação, em setembro de 2016,
por manutenção do quadro clínico relativamente à perturbação de adaptação, descrevendo ansiedade e angústia, o doente foi medicado com fluoxetina 20mg id.
Nas consultas subsequentes, de vigilância de hipertensão e diabetes, foi mantido o acompanhamento e suporte emocional do doente (cuja melhoria foi evidente com a terapêutica instituída) e dos familiares e o controlo rigoroso dos fatores de risco cardiovasculares.

COMENTÁRIO
Existem várias definições de AAA, todas com base
no diâmetro da aorta abdominal. A mais aceite é a proposta por McGregor e colaboradores, em 1975, definindo AAA quando o diâmetro da aorta abdominal infrarrenal é igual ou maior do que 3cm.3
O AAA apresenta uma prevalência variável na população, sendo mais frequente nos indivíduos do sexo
masculino,4 principalmente se outros fatores de risco
estiverem presentes, como tabagismo,5 doença aterosclerótica6 e hipertensão arterial.7 Alguns estudos apontam para uma prevalência que varia entre 5 e 10% nos
homens entre os 65 e 79 anos.4
São fatores de risco major para o AAA a idade, o sexo
masculino, o tabagismo e a história familiar, particularmente se forem familiares de primeiro grau do sexo masculino. Outros fatores de risco para AAA são antecedentes
de outros aneurismas vasculares, excesso de peso, doença aterosclerótica, hipercolesterolemia e hipertensão arterial. As mulheres, os afro-americanos, os indivíduos de
raça negra ou asiática e os indivíduos com diabetes mellitus têm menor risco de desenvolver um AAA.8-9
A maioria dos doentes com AAA é assintomática. O
exame físico permite detetar 30-40% dos AAA, sendo que
apesar de ser considerado um ato seguro não é uma forma viável de rastreio, uma vez que é apenas possível identificar desta forma os AAA de maior tamanho, relativamente aos diagnosticados por imagiologia, e há tendência para sobrestimar o tamanho do AAA em 8-10mm.5,8,10
Quando sintomático, a queixa mais frequente é a dor
localizada na região abdominal inferior ou dorsolombar.5 A rutura caracteriza-se pela tríade: massa abdominal pulsátil; dor abdominal/ lombar intensa de início súbito, que pode irradiar para virilhas, nádegas e
membros inferiores; hipotensão.5,10 Apesar de patognomónica, esta tríade só está presente em cerca de
Rev Port Med Geral Fam 2018;34:312-6

um terço dos casos,5 sendo que o diagnóstico pode ser
dificultado também pelo facto de a sintomatologia ser
comum a outras condições clínicas.10
Após o diagnóstico, o tratamento depende principalmente do tamanho e localização. Considera-se cirurgia eletiva para os AAA quando o diâmetro é igual ou
superior a 5,5cm ou com crescimento superior
1cm/ano e opta-se por vigilância ecográfica naqueles
com diâmetro inferior de 5,5cm.4-5 A cessação tabágica
poderá ser uma medida importante. Não foi demonstrada vantagem no uso de estatinas, anti-inflamatórios
não esteróides, inibidores da enzima de conversão da
angiotensina, bloqueadores dos canais de cálcio ou
beta bloqueadores no tratamento do AAA.11-12
De notar que o tratamento cirúrgico está associado
a uma mortalidade significativa, independentemente
da técnica usada.13 No entanto, a mortalidade é substancialmente maior após a rutura espontânea do aneurisma, com 50% de mortes antes de chegar ao hospital
e, dos restantes, metade não sobrevive à cirurgia.14
Uma vez que o AAA representa um importante problema de saúde pública e apresenta na sua história natural uma fase de expansão assintomática com oportunidade de tratamento eficaz, tem vindo a ser considerada a possibilidade de se efetuar o rastreio, após
uma avaliação individual do doente. A ecografia tem
uma sensibilidade de 92-99% e uma especificidade de
100% no diagnóstico de AAA infrarrenal, sendo o exame de escolha.5 Várias revisões sistemáticas apontam
para uma redução da mortalidade através da realização
da ecografia em indivíduos do sexo masculino, havendo um ligeiro conflito no limite superior de idade recomendado para o rastreio (65-75/79 anos).
Não há evidência suficiente para recomendar o rastreio em homens sem história de tabagismo e em mulheres. Apesar de o rastreio reduzir a mortalidade por
AAA, nem sempre se traduz na redução da mortalidade global.4,15 Uma meta-análise de 2010 demonstrou
uma forte tendência positiva para o rastreio, mas não
estatisticamente significativa para a redução da mortalidade global.16 A U. S. Preventive Services Task Force
atualizou, em 2014, as guidelines para o rastreio do AAA,
sendo recomendada a realização de uma ecografia a
todos os indivíduos do sexo masculino entre os 65 e 75
anos que tenham fumado mais de 100 cigarros ao longo da vida (Recomendação Nível B).17
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Um dos receios associados à realização do rastreio passa pelo risco associado a um maior número de cirurgias
em doentes assintomáticos. No entanto, dados de seguimento ao longo de cinco anos de doentes que realizaram
rastreio de base populacional parecem mostrar que é seguro, não tendo ocorrido nenhuma rutura durante o período de estudo, nem mortalidade a 30 dias associada ao
tratamento.18 Em Portugal não existe nenhum rastreio de
base populacional, havendo no entanto uma proposta
para a sua realização.19 Tendo em conta a prevalência da
doença num subgrupo populacional específico, a segurança a médio prazo da aplicação de um rastreio populacional e a diminuição da mortalidade associada, parece haver vantagem para a aplicação do mesmo.
No caso descrito estavam presentes vários fatores de
risco para AAA, como a idade (66 anos), o sexo masculino, os antecedentes de hábitos tabágicos, a dislipidemia, a hipertensão arterial e o excesso de peso. Pelo descrito anteriormente, e à luz da evidência disponível, seria de considerar a realização do rastreio de AAA, por
ecografia abdominal, cerca de um ano antes deste episódio. Este procedimento preventivo poderia ter possibilitado o tratamento cirúrgico eletivo do aneurisma ou
a estipulação da estratégia de vigilância e seguimento do
mesmo, caso não cumprisse, à data, critérios elegíveis
para cirurgia. Em cuidados de saúde primários consulta-se com frequência utentes que apresentam combinações destes fatores de risco cardiovasculares pela sua
prevalência na população portuguesa, pelo que é lícito
considerar a realização de uma ecografia abdominal de
rastreio aos utentes do sexo masculino, com antecedentes pessoais de hábitos tabágicos e com idade entre
os 65 e 75 anos,17 sobretudo se outros fatores de risco estiverem presentes. A ecografia constitui um método de
rastreio adequado, não invasivo, de simples execução e
de baixo custo. É, no entanto, um exame dependente do
operador e da qualidade do equipamento disponível.
Perante a frequência elevada desta patologia e pela
elevada mortalidade decorrente das suas complicações,
os médicos de família devem estar informados acerca
da possibilidade do rastreio de AAA.
O médico de família desempenha, assim, um importante papel no diagnóstico desta entidade patológica.
Destaca-se igualmente a importância do médico de família no acompanhamento do doente após a alta hospitalar e na gestão das complicações físicas e psicológi-

cas decorrentes da intervenção cirúrgica e das intercorrências. O acompanhamento continuado ao longo da
vida do doente, a abordagem abrangente e holística dos
problemas de saúde, considerando o contexto social e
familiar, caracterizam os cuidados de saúde primários.
Este caso clínico é demonstrativo do papel relevante do médico de família no diagnóstico precoce e orientação de uma patologia prevalente, mas também no
acompanhamento do doente e familiares, com orientação adequada para a minimização do impacto psicológico e restabelecimento da estabilidade e dinâmica familiares.
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ABSTRACT
“THE HEART IN MY BELLY”: A CASE REPORT
Introduction: Abdominal aortic aneurysm (AAA) is an important public health problem. During its natural history, it presents
an asymptomatic phase of expansion, in which elective treatment opportunity has proven to be effective and of low risk, compared to being performed during the symptomatic phase. This clinical entity is associated with a high mortality, which may be
significantly reduced by elective surgery.
Description: 66-year-old male, graduated, currently retired, married and with two daughters, belonging to a functional nuclear family, in phase VIII of Duvall cycle, and middle class of Graffar. Personal history of several cardiovascular risk factors, treated accordingly. The patient went to the Family Health Unit in December 2015, presenting with nausea for two days and a feeling of heaviness and palpitations in the abdomen, that he had been feeling for the past two months, and describing it as «it
seems that I have my heart in my belly». The only abnormality in the physical examination was a pulsatile abdominal swelling
with approximately 7cm of diameter. Due to suspicion of an AAA, the patient was referred to the Emergency department, and
the presence of a justarenal AAA, with a diameter of 9.9cm, was confirmed. He was admitted and underwent surgical treatment
of the aneurysm. Postoperative period progressed with complications, including thrombosis of the right renal artery and consequent hypoperfusion of the right kidney (with unsuccessful attempt of permeabilisation), and digestive hemorrhage due to
duodenal ulcer. After discharge, during follow-up by the family physician, the patient was very weak, both physically and psychically. Follow-up visits focused on providing emotional and family support, reassessing the clinical conditions that arose during hospital admission, as well as adjusting the usual medication.
Commentary: The possibility of early detection AAA through screening appears as a measure capable of modifying its natural
evolution. Thus, this is a thought-provoking case on the effectiveness of screening, in the presence of risk factors. It also aims
to highlight the importance of the family physician in the early diagnosis of a serious problem, and on the management of
physical and psychological complications after hospital discharge.
Keywords: Abdominal aortic aneurysm; Screening.
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Meningite bacteriana:
complicação inesperada de
otite média aguda
Joana Oliveira Ferreira,1 Inês Simões Tinoco,1 Joana Fernandes2

RESUMO
Introdução: A otite média aguda é uma patologia frequente nos cuidados de saúde primários. Raramente apresenta complicações; porém, quando existem revelam-se graves e com importante morbimortalidade. Com este artigo pretende-se descrever
um caso de meningite aguda secundária a otite média aguda e as suas implicações para a saúde e qualidade de vida do doente
e da família.
Descrição do caso: Homem de 42 anos, ativo, pertencente a família nuclear, que recorreu ao médico de família por apresentação inaugural de otite e sinusite agudas, com sintomas de intensidade fruste. Três dias após a instalação do quadro sintomático surgiu agravamento clínico, rapidamente progressivo e degradante do estado geral. O utente deu entrada no serviço de urgência em estado comatoso, pirexia e crise convulsiva. Em contexto de urgência realizaram-se meios complementares de diagnóstico, como punção lombar, tomografia computorizada e angiotomografia, que confirmaram diagnóstico de meningite aguda bacteriana por Streptococcus pneumoniae e acidente vascular cerebeloso direito, ambos em resultado de complicações de
otite média aguda.
Comentários: A otite média aguda pode ser observada em diferentes fases de apresentação clínica. Quando evolui para mastoidite pode culminar em meningite e trombose dos seios venosos cerebrais. Este caso descreve a evolução clínica de um diagnóstico desfavorável de otite média aguda complicada. Aborda o papel do médico de família como gestor da doença, importante na articulação de cuidados de saúde primários e secundários, na reabilitação do utente e acompanhamento familiar. Alerta ainda para a importância da capacitação do utente para os sinais e sintomas de desvio da evolução clínica esperada.
Palavras-chave: Otite média aguda; Meningite; Dinâmica familiar.

INTRODUÇÃO
otite média aguda (OMA) é uma doença infeciosa e inflamatória do ouvido médio, com alta
incidência nos cuidados de saúde primários.
Podem estar na sua base alterações genéticas,
infeciosas, imunológicas, anatómicas e determinados
fatores ambientais. Dentro da etiologia infeciosa, esta
divide-se em vírica, bacteriana ou fúngica. Aproximadamente 70% das OMA são de etiologia bacteriana.1
Os principais agentes etiológicos são Streptococcus
pneumoniae e pyogenes, Staphylococcus Aureus, Haemophilus influenzae e Moraxella catarrhalis.1-2
Raramente ocorrem complicações; contudo, estas podem ser graves e causadoras de morbimortalidade. A

A

1. Médica interna de Medicina Geral e Familiar. USF Serra da Lousã
2. Médica Assistente graduada de Medicina Geral e Familiar. USF Serra da Lousã

meningite bacteriana (MB) secundária a OMA permanece como complicação importante, apesar da disponibilidade atual de antibióticos eficazes.3 Habitualmente
está associada a infeção por Streptococcus pneumoniae.4
Com este caso pretende-se demonstrar o impacto
desta complicação num caso clínico de apresentação
simples, e semelhante a tantos outros, num doente jovem ativo, na sua família e na dinâmica familiar.

DESCRIÇÃO DO CASO
Utente do sexo masculino, 42 anos, casado, com três
filhos – 16, 10 e 8 anos –, pertencente a família nuclear em
fase V de ciclo de Duvall, operário fabril em fábrica de borracha, residente em habitação própria, com condições de
salubridade e saneamento básico. Antecedentes pessoais
conhecidos de asma em remissão, sem medicação habitual e sem história de alergias medicamentosas.
Rev Port Med Geral Fam 2018;34:317-21
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Em 06/12/2016 recorreu a consulta
de doença aguda com a sua médica de
família, por queixas de otalgia à direita,
congestão nasal e mialgias generalizadas. À observação apresentava-se hemodinamicamente estável, apirético,
olhos encovados, com voz nasalada,
sem alterações à auscultação cardiopulmonar e com exame neurológico sumário sem alterações. Com a otoscopia
direita eram visíveis discretos sinais inflamatórios do canal auditivo externo – Figura 1. Cronograma de evolução clínica (D. infeciosas = doenças infeciosas; SU = serviço de urgência; USF = Unidade de Saúde Familiar).
eritema e tumefação –, sem abaulamento da membrana timpânica (MT),
reflexo luminoso presente e sem sinais de rotura. Otosrior). Após controlo da pirexia e estabilização hemodicopia esquerda sem alterações. A rinoscopia revelou
nâmica, o utente foi submetido a exames auxiliares de
hipertrofia da mucosa nasal bilateralmente e descondiagnóstico de modo a determinar a causa do agravaforto à percussão dos seios perinasais. Foi então diagmento clínico.
nosticada otite externa direita e sinusite agudas, tendo
Foram colhidas hemoculturas e realizada punção
sido prescrita medicação de aplicação tópica auricular
lombar. Foi iniciada ventilação mecânica invasiva para
– dexametasona, neomicina e polimixina B 1mg/ml +
proteção de via aérea e, na suspeita de etiologia infe10mg/ml + 10.000 U.I./ml (cinco gotas no ouvido diciosa, iniciou terapêutica antibiótica empírica com cefreito, de 12/12 horas, durante cinco dias) –, bem como
triaxone, vancomicina e ampicilina.
mometasona 50 microgramas, spray nasal (dois puffs
Com a realização de tomografia computorizada (TC)
em cada narina, de 24/24 horas, 14 dias) e ibuprofeno
crânio-encefálica levantou-se a suspeita de trombose
600mg (um comprimido de 12/12 horas, durante cinvenosa cerebral do seio sagital superior, acidente vasco dias). Sem outras queixas teve alta da consulta, com
cular cerebeloso isquémico direito, presença de sinualerta dos sinais de alarme que deveriam motivar a reasite etmoidal e maxilar, otite média e mastoidite direivaliação – febre, otorreia, hipoacusia, acusia, cefaleia intas. Estas alterações foram posteriormente confirmadas
tensa, tonturas, náuseas, vómitos.
por angio-TC (Figura 1).
Nos dois dias que se seguiram o utente apresentou
O doente foi então internado nos cuidados intensimelhoria clínica do estado geral e das queixas álgicas,
vos. Nesse momento, a esposa contactou a sua médica
comparecendo na sua atividade laboral e mantendo as
de família (MF), via telefone, de forma a dar conhecisuas atividades de vida diárias.
mento da situação clínica do marido e a expor a vulneAo terceiro dia, no domicílio, o utente apresentou
rabilidade daquela família. O diagnóstico desfavorável
agravamento súbito do estado geral, com cefaleia, fealterou a dinâmica familiar com um sentimento de imbre – temperatura auricular de 39 °C – e episódio de sínpotência e medo, verbalizado pela esposa. A MF concope, sem recuperação espontânea de consciência. Foi
tactou, via telefone, com o médico do serviço de cuiativado o número nacional de emergência 112 pela esdados intensivos, de modo a compreender a gravidade
posa. Deu entrada no serviço de urgência em estado codo diagnóstico. Foram discutidos dados clínicos inematoso, grau 8 na escala de Glasgow e tensão arterial
rentes ao diagnóstico do utente, apresentação inaugude 175/89mmHg. Ao exame neurológico apresentava
ral do quadro clínico, negação da existência de alergias
pupilas em midríase bilateral, no entanto reativas, e esmedicamentosas descritas, assim como qualquer meboço de resposta motora em descerebração. Durante a
dicação crónica ou comorbilidades do utente. Em conobservação clínica foi presenciada uma crise convulsisulta presencial com a MF, a esposa e filhos discutiram
va generalizada (crise tónica com desvio ocular supea incerteza assente no prognóstico reservado do
Rev Port Med Geral Fam 2018;34:317-21
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Temperatura
corporal (ºC)

Otite média aguda
Sinusite aguda

Mastoidite aguda
Meningite bacteriana
Acidente vascular cerebeloso

Alta hospitalar
Reabilitação física

40 ºC
38 ºC
36 ºC

6 dezembro
Consulta USF

9 dezembro
SU / Cuidados intensivos

18 dezembro

28 dezembro

Enfermaria D. infeciosas
Tempo (dias)

Figura 2. Cronograma de evolução clínica (D. infeciosas = doenças infeciosas; SU = serviço de urgência; USF = Unidade de Saúde Familiar).

utente. A relação médico-doente torna-se uma componente importante para a compreensão e aceitação
das expectativas da doença. A MF assumiu uma posição privilegiada para exercer uma medicina centrada na
pessoa e na família, com otimização da comunicação
entre os cuidados de saúde primários e secundários. A
acessibilidade ao contacto com a MF, seja direto (consulta na unidade de saúde, consulta domiciliária) ou indireto (via telefone ou email), permitiu o acompanhamento holístico numa família com critérios de risco e
vulnerabilidade.
As hemoculturas foram negativas. Dos exames realizados salientam-se: líquido cefalorraquídio (LCR) purulento com presença de proteínas (545mg/dL), eritrócitos (500/µL) e leucócitos (9.800/µL); pesquisa de
Cryptococcus por tinta-da-china negativa; cultura do
LCR positiva para Streptococcus pneumoniae multisensível (resistente apenas a penicilina). Estabeleceu-se,
por fim, o diagnóstico de meningite bacteriana secundária a otite média aguda.
Após o antibiograma fez-se ajuste terapêutico, completando nove dias de ceftriaxone 2.000mg de 12 em 12
horas. Cumpriu durante o internamento esquema de
hipocoagulação com enoxaparina 1mg/kg de 12 em 12
horas, dexametasona, oxigenoterapia e fluidoterapia.
O utente foi periodicamente sujeito a controlo ima-

giológico das lesões endocranianas, apresentando discretas melhorias das lesões assinaladas.
Ao 12º dia de doença, após extubação, estabilização
hemodinâmica e recuperação do estado de consciência,
foi transferido para o serviço de doenças infeciosas para
continuidade dos cuidados. Apresentava, neste momento, importantes limitações motoras, destacando-se
a hemiparesia esquerda, desequilíbrio e disartria. Manteve internamento neste serviço durante mais nove dias,
apresentando favorável evolução clínica e imagiológica,
com progressiva recuperação da autonomia.
Teve alta a 28/12/2016 com indicação para terapêutica anticoagulante e corticoterapia em ambulatório.
Manteve seguimento na consulta externa no serviço de
doenças infeciosas.
A atuação da MF na reabilitação física do utente complementou a continuidade de cuidados e estabeleceu a
ligação entre cuidados de saúde primários e secundários. Foi requisitado o acesso a cuidados de fisioterapia,
com treino de marcha e recuperação de proprioceção,
manutenção de vacinação e possibilidade de acompanhamento especializado no foro psicológico (Figura 2).
Em janeiro de 2017, a esposa do utente agenda consulta programada na sua MF para a atualizar da situação clínica e proceder à prorrogação de certificado de
incapacidade temporária. O utente foi reavaliado,
Rev Port Med Geral Fam 2018;34:317-21
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QUADRO I. Fases clínicas de otite média aguda (MT – membrana timpânica)
Fase

Denominação

Características

1

Tubotimpânica

Otalgia, retração da MT, perda do reflexo luminoso

2

Hiperémica

Otalgia, febre – temperatura até 39 °C –, mau estado geral, congestão e opacidade da MT

3

Exsudativa

Otalgia intensa que perturba o sono, febre superior a 39 °C e marcada hiperémia da MT

4

Supurativa

Otalgia intensa e pulsátil, febre igual ou superior a 40 °C, áreas amareladas da MT a assinalar pontos
necróticos

5

Perfuração

Rotura da MT e otorreia

registando-se melhoria franca do estado clínico. No entanto, a limitação motora, ainda evidente, impedia o
utente de realizar atividades físicas outrora assumidas
pelo próprio. Com a assumida dificuldade física em subir escadas até ao quarto do casal, o utente viu-se
obrigado a permanecer na sala, nomeadamente durante o descanso noturno, despoletando um impacto
emocional na restante família. A esposa verbalizou a dificuldade na gestão da compreensão e aceitação de expectativas na recuperação morosa da doença, principalmente por parte dos filhos. Salientou também os
obstáculos na organização da nova rotina diária e financeira da família. Destacou-se a sobrecarga física da
esposa, única adulta ativa a gerir a rotina diária familiar, prestando apoio ao marido, dependente para algumas das atividades da vida diária; transporte dos filhos às atividades escolares e extraescolares; confeção
das refeições e tarefas domésticas e gestão dos encargos financeiros mensais com um orçamento familiar
económico diminuído. A MF disponibilizou uma escuta ativa, a possibilidade de auxílio médico domiciliário
e a manutenção de processos de reabilitação física e psicológica, assim como a possibilidade de ativação de
apoios sociais e económicos.

COMENTÁRIO
A OMA é uma patologia frequente em Portugal. Pode
dividir-se em cinco etapas clínicas: tubotimpânica, hiperémica, exsudativa, supurativa e perfuração espontânea timpânica (Quadro 1).2 Estas fases relacionam-se
diretamente com a intensidade da clínica.
Cerca de 1 a 5% dos casos de OMA apresentam complicações que se classificam em dois tipos: complicações otológicas ou intratemporais (mastoidite, labirinRev Port Med Geral Fam 2018;34:317-21

tite, petrosite ou paralisia facial) e complicações não
otológicas ou intracranianas (meningite, abcesso cerebral e trombose dos seios venosos).2,5 A sua incidência
bem como a morbimortalidade diminuíram graças à introdução de antibioterapia.1-3
A mastoidite aguda pode estender-se anatomicamente, atingindo os seios venosos e precipitando o
transporte de microorganismos através da barreira hemato-encefálica, justificando o desenvolvimento de
meningites bacterianas.2-5
A complicação intracraniana mais comum da mastoidite é a MB, sendo a etiologia mais frequente a infeção por Streptococcus pneumoniae.1-2,4 Estima-se uma
incidência aproximada de 0,1-1% de casos de MB por
Streptococcus pneumoniae secundária a OMA e/ou mastoidite aguda.4 Segundo o estudo realizado por Casado
Flores e colaboradores, alguns sinais foram associados
a indicadores de mau prognóstico clínico: prescrição de
antibiótico na semana que antecede a admissão hospitalar do doente, choque, anomalias pupilares e leucocitose > 6.000/µL. Registou ainda que 35,8% destes não
apresentavam qualquer sinal meníngeo ao exame neurológico e 11,6% sinais meníngeos duvidosos.6
A OMA é frequente no dia-a-dia do médico de família. As complicações são raras; no entanto, é essencial
estar atento. Nem sempre a gravidade da apresentação
inicial se correlaciona com o desenrolar do quadro clínico. Cabe ao MF alertar e capacitar o utente e família
para eventuais complicações, informando para os sinais e sintomas de alarme.
Este caso vem revelar a transformação inesperada de
uma primeira avaliação do utente com sinais clínicos
frustes, apresentando-se apirético, sem alterações significativas à otoscopia ou do estado geral. Porém, evoluiu
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desfavoravelmente com uma rápida progressão para
mastoidite e MB, gerando-se uma situação clínica grave.
O internamento de 18 dias, o adverso estado geral do
utente, bem como a sua lenta recuperação tiveram impacto não só no indivíduo, mas também a nível familiar.
O caso clínico tem como objetivo lembrar que, como
MF, somos o primeiro contacto do utente com o serviço de saúde. Além da correta recolha da anamnese, realização do exame objetivo de forma adequada e instituição de uma terapêutica correta, é essencial capacitar o utente para o reconhecimento de sinais e sintomas que possam estar associados a desvios da evolução
clínica esperada.
Esta descrição clínica reflete também a importância da
organização, multidisciplinaridade e interação entre os
cuidados de saúde primários e secundários que, quando
presentes, constituem o pilar de auxílio e promoção de
melhores cuidados de saúde com impacto físico e mental. Demonstra ainda a importância do MF na continuidade de cuidados ao utente, nomeadamente na reabilitação e na continuidade de cuidados à família no acompanhamento de situações de risco e vulnerabilidade.
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ABSTRACT
BACTERIAL MENINGITIS: UNEXPECTED COMPLICATION OF ACUTE OTITIS MEDIA
Introduction: Acute otitis media is a common pathology in primary care. It rarely presents with complications, but when they
occur they are serious and have considerable morbidity and mortality. This article aims to describe a case of acute meningitis
secondary to acute otitis media, and its implications for the health and quality of life of the patient and his family.
Case description: A 42-year-old male, active, belonging to a nuclear family, who turned to the family physician due to inaugural presentation of acute otitis and sinusitis, with symptoms of low intensity. Three days after the onset of symptoms, rapid
clinical deterioration occurred, with worsening of the general health status. The patient was admitted to the emergency department in comatose state, with pyrexia and convulsive crisis. In the emergency department, additional tests were performed,
such as lumbar puncture, computerized tomography and angiotomography that confirmed the diagnosis of acute bacterial meningitis caused by Streptococcus pneumoniae and right cerebellar stroke, both secondary to acute otitis media.
Comments: Acute otitis media can be observed in different stages of its clinical presentation. When it progresses to mastoiditis,
it can culminate in meningitis and cerebral venous sinus thrombosis. This case describes the clinical evolution of a complicated
diagnosis of acute otitis media. It addresses the critical role of the family doctor managing disease, enhancing the articulation between primary and secondary health care, and in the rehabilitation of the patient and follow-up of the family. It also warns of the
importance of empowering patients on the detection of signs and symptoms that deviate from the expected clinical evolution.
Keywords: Acute otitis media; Meningitis; Family dynamics
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Polineuropatia amiloide
familiar de início tardio: o
desafio do diagnóstico
Andreia Sofia Ferreira Marques,* Marisa Daniela Correia Garcês*

RESUMO
Introdução: A polineuropatia amiloide familiar (PAF) é uma amiloidose hereditária que se manifesta através de uma neuropatia mista (sensitiva, autonómica e motora) de caráter progressivo. Este caso clínico evidencia a importância do médico de família no diagnóstico desta patologia, enquanto realça as principais dificuldades nesse diagnóstico em idades mais tardias e quando não existe história familiar conhecida.
Descrição do caso: Mulher de 71 anos, com antecedentes pessoais de carcinoma ductal in situ, síndroma do túnel cárpico e bócio multinodular adenomatoso. Nos últimos cinco anos apresentou múltiplas queixas inespecíficas, como obstipação crónica, dores nevrálgicas e parestesias das mãos e pés, perda progressiva de controlo do esfíncter urinário, deterioração progressiva da capacidade de locomoção, perda de peso. Não havia história familiar de PAF, exceto um irmão de 65 anos com diagnóstico de PAF de início tardio, após
apresentar queixas de parestesias das mãos e pés. Esta informação alertou para a hipótese de diagnóstico de PAF, capaz de integrar as
suas múltiplas queixas, a qual se veio a comprovar após teste genético.
Comentário: Este caso clínico apresenta uma série de particularidades que nos devem alertar para o facto de esta patologia poder surgir com um padrão diferente do que foi descrito por Corino de Andrade: a idade de início, a ausência de progenitores afetados, bem
como o atingimento de famílias sem naturalidade na Póvoa de Varzim. Assim, o conhecimento de variantes tardias da PAF, como a
apresentada neste caso clínico, é fundamental, de modo a que o médico esteja sensibilizado para formas de apresentação menos
típicas, permitindo que o diagnóstico possa ser feito o mais precocemente possível.
Palavras-chave: Neuropatia amiloide familiar; Parestesia.

INTRODUÇÃO

A

polineuropatia amiloide familiar (PAF) é uma
amiloidose hereditária autossómica dominante, que resulta de uma mutação no gene da
transtirretina (TTR). Esta patologia manifesta-se geralmente na idade adulta através de uma neuropatia mista (sensitiva, autonómica e motora), com atingimento multiorgânico, de caráter progressivo.1
Esta patologia foi descrita pela primeira vez em 1952,
por Corino de Andrade, a partir da observação de doentes oriundos do litoral norte, na região da Póvoa do Varzim. Contudo, tem-se verificado que a idade de início da
doença e a apresentação inicial é mais variável que as
descrições iniciais de Corino de Andrade.2
O caso clínico relata a importância e o lugar privilegiado do médico de família para o diagnóstico desta patologia, enquanto realça as principais dificuldades nes-
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se diagnóstico em idades mais tardias, bem como quando não existe história familiar conhecida.

DESCRIÇÃO DO CASO
Identificação e caracterização do estado de saúde
Mulher de 71 anos, de raça caucasiana e reformada,
que trabalhou durante muitos anos como operária numa
fábrica têxtil. Nasceu e viveu toda a sua vida em Campo-Valongo, no Porto, no seio de uma fratria de sete irmãos.
Está casada há 48 anos, união na qual teve dois filhos e
uma filha.
Esta utente é frequentadora de consultas na USF São
João de Sobrado, sendo também seguida em consultas
hospitalares, pelos seus antecedentes pessoais de:
• Carcinoma ductal in situ, diagnosticado em 2010. Fez
tumorectomia e seguimento durante os seis anos seguintes, sem recidiva locorregional, mantendo desde
então vigilância clínica e imagiológica anual.
• Síndroma do túnel cárpico (STC) bilateral, diagnosticado em 2013, com confirmação por eletromiografia

relatosdecaso

que mostrou STC grave à esquerda e muito grave à direita. Fez cirurgia à direita em 2013; manteve, no entanto, as queixas de parestesias da mão.
• Bócio multinodular adenomatoso, diagnosticado em
2015. Fez tiroidectomia total por não ter sido possível
excluir carcinoma papilar após punção biópsia aspirativa. Sob suplementação com levotiroxina e vigilância clínica e imagiológica anual.
• Fratura bimaleolar do pé esquerdo após queda acidental com trauma, em janeiro de 2016. Fez redução
e osteossíntese com placa e parafusos e retomou a
marcha com canadiana. Fez tratamentos de medicina física e reabilitação e recuperou marcha autónoma,
sem auxiliares da marcha, ainda que mantendo alguma instabilidade da marcha.
Tem o Programa Nacional de Vacinação atualizado,
sem hábitos tabágicos ou alcoólicos. Na sua história ginecológica e obstétrica refere-se menarca aos 13 anos e
menopausa aos 40 anos, com quatro gravidezes, três partos e um aborto espontâneo (1º trimestre, de causa desconhecida).

História da doença atual
Concomitantemente às patologias crónicas descritas,
esta utente tem recorrido a consultas na sua unidade de
saúde por apresentar diferentes sintomas inespecíficos,
os quais foram avaliados e orientados de acordo com o
seu aparecimento. Em 2013 apresentou, pela primeira
vez, queixas de parestesias do primeiro e segundo dedos
da mão direita, sendo na altura encaminhada para consulta de ortopedia por queixas compatíveis com STC.
Além de a cirurgia não ter permitido uma melhoria significativa destas queixas, três anos depois a utente apresenta queixas semelhantes na mão esquerda e em ambos os pés e alterações da força ou da sensibilidade para
o calor ou frio, com deterioração significativa da capacidade de locomoção (com história de queda acidental e
trauma do pé esquerdo em janeiro de 2016). Desde 2014
que apresenta alteração do trânsito intestinal, começou
por manifestar alternância entre dejeções diarreicas e
obstipação e, posteriormente, manteve um perfil obstipante (oito em oito dias), padrão ao qual se adaptou no
seu quotidiano, recorrendo ao seu médico assistente apenas quando apresentava episódios de dejeções diarreicas exuberantes, compatíveis com quadros de gastroenterite. Em 2015 recorreu à sua médica de família por queixas de incontinência urinária de esforço; na altura

recusou ser encaminhada para consulta de uroginecologia e iniciou tratamento com anticolinérgico (cloreto
de tróspio), apenas com melhoria parcial das queixas.
Em fevereiro de 2016, a utente procura a sua médica
de família com o receio de poder ter PAF, uma vez que foi
feito este diagnóstico a um dos seus irmãos. Este irmão
residente na Suíça, informou do seu diagnóstico recente e deu indicação aos irmãos para realizarem o teste genético para esta patologia.
Nesta data, a utente apresentava-se com um bom estado geral, normotensa, sem alterações à auscultação
cardíaca ou pulmonar e com um peso de 71Kg (tendo
perdido 15Kg nos últimos 12 meses, apesar de apetite
preservado). Ao exame neurológico apresenta-se vígil,
colaborante e orientada no espaço e tempo, com hipostesia álgica em ambas as mãos e pés (principalmente nos
hálux e tornozelos), ausência de sensibilidade vibratória
em ambos os pés e mãos, sem défices motores (apesar
de difícil avaliação pós-trauma do pé esquerdo), reflexos
aquilianos abolidos e rotulianos fracos. Capaz de marcha
sem apoio, mas com grande dificuldade.
Perante a sintomatologia apresentada ao longo dos
anos e a sua evolução surge a hipótese de diagnóstico de
PAF, capaz de abranger as múltiplas queixas e que não tinha sido ainda equacionada. Neste sentido, a utente foi
orientada para a consulta de neurologia/paramiloidose
do Centro Hospitalar do Porto. A primeira avaliação clínica na consulta foi sugestiva que a utente poderia ser
portadora da doença. Nesse sentido foi pedido o teste genético para TTR Met 30, o qual teve um resultado positivo, confirmando o diagnóstico de PAF com início tardio.
Posteriormente, a utente fez biópsia da glândula salivar
para confirmar a presença de substância amiloide, cujo
resultado foi positivo.

Caracterização familiar
No âmbito da avaliação familiar, esta utente pertence a uma família nuclear, no estádio VIII do ciclo de
vida de Duvall; vive numa moradia própria com o marido e com o filho mais velho, que retornou a casa dos
pais após viuvez. Através do Apgar Familiar de Smilknstein pretendeu-se avaliar a forma como a doente sentia a sua posição na família naquele momento, sendo
que em todas as questões a doente respondeu «algumas
vezes», classificando a sua família com moderada disfunção. Através do círculo familiar de Thrower (Figura
1) constata-se uma boa relação de proximidade com o
Rev Port Med Geral Fam 2018;34:322-6
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Figura 1. Círculo familiar de Thrower (20/06/2016).

marido e com o filho mais velho com quem vive, superior em relação aos restantes; são estes os dois elementos da família a quem recorreria em primeiro lugar
se necessitasse de algum apoio. É de destacar que a
doente não representou, neste círculo, nenhum dos
seus irmãos.
Em relação à sua história familiar (genograma – Figura 2), a utente refere que tanto entre os seus avós
como nos pais nunca houve sintomatologia deste tipo,
sendo que o pai faleceu aos 60 anos por patologia respiratória (trabalhou como pedreiro) e a mãe faleceu aos
62 anos por patologia cardíaca. O seu irmão, que vive
na Suíça, começou com queixas de parestesias das
mãos e pés aos 65 anos e no ano seguinte foi-lhe diagnosticada PAF. A irmã mais velha foi diagnosticada aos
88 anos com a mesma doença com recurso a teste genético (também no seguimento do diagnóstico deste irmão), apesar de ter sido avaliada previamente em consultas hospitalares, durante seis anos, por queixas de alterações da sensibilidade dos membros, sempre sem
nenhum diagnóstico definitivo.

COMENTÁRIO
A PAF, «uma forma peculiar de neuropatia», foi caracterizada pelo Professor Corino de Andrade como uma
doença insidiosa, com início na 3ª ou 4ª décadas de vida,
Rev Port Med Geral Fam 2018;34:322-6

a que se segue a morte num período de sete a dez anos2
(10 a 20 anos, atualmente),3 sendo a PAF tipo I (associada à mutação Val30Met) a mais comum no Oeste Europeu e no Japão.4 Hoje sabe-se que é uma patologia com
caráter hereditário (autossómica dominante) relacionada com a deposição sistémica de fibras de amiloide no
tecido conjuntivo, provocada pela mutação de uma proteína em que a valina é substituída pela metionina na posição 30 no cromossoma 18.1
A evolução natural da doença caracteriza-se por alterações sensitivas, motoras e autonómicas. As alterações
sensitivas começam quase invariavelmente nos pés, com
progressão ascendente e comprometendo posteriormente as mãos, inicialmente de forma centrípeta, sendo
que numa fase mais tardia da doença evolui geralmente
para um padrão em «meia» e em «luva». O compromisso motor é mais tardio, causando alterações da massa
muscular e diminuição da força. A atrofia dos músculos
das mãos pode conferir uma configuração em forma de
garra. Em alguns casos, a primeira manifestação da doença pode ser a síndroma de túnel cárpico.3,5 Outras das
manifestações mais frequentes são a perda ponderal,
consequência da deficiente absorção intestinal.6
A disfunção autonómica presente nos doentes com
PAF inclui disfunção sexual e disfunção esfincteriana,
que se caracteriza por necessidade de esforço no início
da micção e interrupção do jato, progredindo para quadros de retenção urinária e, posteriormente, incontinência.7 A infiltração de amiloide no miocárdio leva a
cardiomiopatia, devido a disfunção do sistema de condução e perturbações decorrentes da disautonomia, nomeadamente alterações da pressão arterial e da frequência cardíaca.8-10 As perturbações gastrointestinais
caracterizam-se frequentemente pelo aparecimento de
obstipação, seguida de períodos alternados de obstipação-diarreia e culminando com a diarreia crónica, podendo surgir em estadios avançados a incontinência fecal. As alterações renais são características de fases mais
avançadas da doença, podendo progredir até insuficiência renal terminal com necessidade de hemodiálise.
As manifestações oculares mais frequentes são queratoconjuntivite sicca, glaucoma, opacidades do vítreo e alterações na vasculatura da conjuntiva.3 Pode ocorrer
atingimento do sistema nervoso central, cutâneo, pulmonar, entre outros órgãos e sistemas.
Devido à multiplicidade de sintomas existentes, o
diagnóstico de PAF com base apenas na clínica é um

relatosdecaso

62A
EAM

60A
Pneumonia

I

88A
PAF

II

80A

82A

71A

75A

Aborto

III

45A

43A

66A

30A
Leucemia

40A

?

?

IV
13A 8A

4A 1A

Legenda:
Mulher

Falecimento por PAF

Homem

Falecimento por
outras causas

Mulher
com PAF

Homem
com PAF

Indivíduo em estudo
Aborto

Casamento

Agregado Familiar

Figura 2. Genograma (20/06/2016).

desafio, sendo por isso fundamental a história familiar e
os meios complementares de diagnóstico (patologia,
neurofisiologia e genética).
O caso clínico descrito apresenta uma série de particularidades que nos devem alertar para o facto de esta
patologia não ter apenas o padrão descrito por Corino de
Andrade: esta família vive no concelho de Valongo, o que
alerta para o facto de a PAF ser uma patologia em expansão por todo o país e não uma patologia característica da região da Póvoa de Varzim.
A idade de apresentação dos primeiros sintomas foi
aos 69 anos, com um padrão sensitivo e disautonómico
e, desde então, surgiram sintomas compatíveis com atingimento gastrointestinal, genitourinário e, mais recentemente, atingimento motor. Qualquer um dos sintomas
apresentados poderia ser interpretado como alterações
fisiológicas do envelhecimento ou como uma patologia
orgânica degenerativa.
É também importante realçar que não existe história
de progenitores afetados, o que nos faz refletir sobre
questões de penetrância do gene mutado. De facto, os casos inicialmente descritos de PAF apresentavam uma

≠penetrância elevada, a doença era conhecida na família há muitas gerações, ocorriam manifestações de sintomas em todos os portadores e caracterizava-se por uma
idade de início precoce (3ª ou 4ª década de vida). Contudo, têm sido descritos casos de baixa penetrância, que
são casos aparentemente esporádicos, a mutação é silenciosa em muitos portadores, sendo que nestes a idade de início tem sido mais tardia, como se verificou no
caso clínico apresentado.
Neste caso clínico a suspeita de PAF surgiu apenas
após o diagnóstico do irmão, que aos 65 anos apresentou sintomas semelhantes e, após estudo genético, foi
identificada a mutação TTR Met 30. Nessa altura, a família foi alertada para a importância da realização de estudo genético, pelo que, após integração deste quadro clínico aparentemente inespecífico, surgiu imediatamente a suspeita de que a utente poderia ser portadora da
mesma mutação. Deve também ser realçado o caso de
outra irmã, que estaria internada para estudo por um
quadro avançado de astenia, perda de força e disautonomia e que, neste contexto, se percebeu que também
seria portadora da doença.
Rev Port Med Geral Fam 2018;34:322-6
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Ainda no que diz respeito ao impacto familiar da PAF,
é essencial destacar que a confirmação do diagnóstico
tem implicações em relação à descendência da doente.
Assim, os seus filhos têm indicação para realizar o estudo genético, possibilitando o diagnóstico precoce.
A existência de tratamentos modificadores da doença, como o transplante hepático e o mais recente tafamidis, exclusivamente para doentes em fases iniciais,
tornam mais dramático o atraso do diagnóstico.
Assim, o conhecimento da existência de variantes tardias da PAF, como neste caso clínico, é fundamental para
que os profissionais de saúde estejam alerta para formas
de apresentação menos típicas, de modo a que o diagnóstico possa ser feito o mais precocemente possível.
A suspeita diagnóstica e a investigação dirigida são
duas situações em que o médico de família tem um papel fundamental e privilegiado, tal é a sua relação de proximidade com o doente, a sua família e a comunidade.
Devido ao curso negativo e fatal da PAF, é constante a necessidade de investigação nesta área ao nível de suporte
sintomático com impacto na melhoria da qualidade de
vida, bem como de meios que impeçam a progressão da
doença.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

generalized amyloidosis with special involvement of the peripheral nerves.
Brain. 1952;75(3):408-27.
Conceição I. Clínica e história natural da polineuropatia amiloidótica familiar [Clinical manifestations and natural history of familial amyloidotic polyneuropathy]. Sinapse. 2006;6(Suppl 1):86-91.
Koike H, Sobue G. Late-onset familial amyloid polyneuropathy in Japan.
Amyloid. 2012;19 Suppl 1:55-7.
Munar-Qués M. Polineuropatía amiloidótica familiar 2003 [Familial amyloid polyneuropathy 2003]. Med Clin (Barc). 2003;121(3):100-1. Spanish
De Carvalho M, Conceição I, Bentes C, Luís ML. Long-term quantitative evaluation of liver transplantation in familial amyloid polyneuropathy (Portuguese V30M). Amyloid. 2002;9(2):126-33.
Andrade MJ. Alterações vesico-esfincterianas na polineuropatia amiloidótica familiar [Dissertation]. Porto: Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto; 2001.
Mathew V, Olson LJ, Gertz MA, Hayes DL. Symptomatic conduction system
disease in cardiac amyloidosis. Am J Cardiol. 1997;80(11):1491-2.
Dubrey SW, Hawkins PN, Falk RH. Amyloid diseases of the heart: assessment,
diagnosis, and referral. Heart. 2011;97(1):75-84.
Mörner S, Hellman U, Suhr OB, Kazzam E, Waldenström A. Amyloid heart
disease mimicking hypertrophic cardiomyopathy. J Intern Med. 2005;258(3):
225-30.

CONFLITO DE INTERESSES
As autoras declaram não possuir quaisquer conflitos de interesse.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Andreia Sofia Ferreira Marques
E-mail: andreiasofiamarques@gmail.com
http://orcid.org/0000-0003-0491-3424

1. Ando Y, Nakamura M, Araki S. Transthyretin-related familial amyloidotic
polyneuropathy. Arch Neurol. 2005;62(7):1057-62.
2. Andrade C. A peculiar form of peripheral neuropathy: familial atypical

Recebido em 02-12-2016
Aceite para publicação em 04-06-2018

ABSTRACT
LATE-ONSET FAMILIAL AMYLOID POLYNEUROPATHY: A CHALLENGING DIAGNOSIS
Introduction: Familial amyloid polyneuropathy (FAP) is a hereditary amyloidosis that presents with a progressive, mixed neuropathy (sensory, autonomic and motor). This case shows the importance of the family physician in the diagnosis of this pathology, while highlighting
the main difficulties of performing the diagnosis at advanced ages, and when there are no other documented cases in the family.
Case report: A 71-year-old woman with a personal history of ductal carcinoma in situ, carpal tunnel syndrome, and adenomatous
multinodular goiter. Over the past 5 years, she has had multiple non-specific complaints, including chronic constipation, neuralgia and
paresthesias of the hands and feet, progressive loss of control of the urinary sphincter, progressive locomotor activity deterioration,
and weight loss. There was no family history of PAF except a 65-year-old sibling diagnosed with late-onset PAF with complaints of paresthesias of the hands and feet. This information alerted to the hypothesis of a diagnosis of FAP, which would justify the multiple
complaints of the patient, and which was confirmed by genetic testing.
Comment: This clinical case describes a series of particularities that should alert us to the fact that this pathology may arise with a
different pattern than the one described by Corino de Andrade: the age of onset, the absence of affected parents, as well as the presence of the disease in families that are not originally from Póvoa de Varzim. Thus, the knowledge of late variants of PAF as the one
presented in this case report is fundamental to raise awareness on less typical clinical presentations, thus allowing an early diagnosis.
Keywords: Familial amyloid neuropathies; Paresthesia.
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Hematúria microscópica:
abordagem no âmbito dos
cuidados de saúde primários
Marta Sofia Cardoso Lopes,1 Catarina Ferreira Magalhães,2 David Alexandre Neves,3 Joana Silva Abreu,4 Melinda Pereira,1
Patricia Duarte Reis,4 Telma Gameiro2

RESUMO
Introdução: A hematúria microscópica (HM) é definida pela presença de pelo menos três eritrócitos por campo de alta potência no estudo do sedimento urinário, devidamente coletado e sem evidência de infeção. Este achado laboratorial é muitas vezes detetado acidentalmente pelos médicos de família (MF), pelo que a sua abordagem diagnóstica não deve ser menosprezada. Classifica-se em assintomática/sintomática, transitória/persistente e pode ser de causa benigna ou maligna.
Objetivos: Abordar a avaliação do adulto com o achado incidental de HM, criando um algoritmo que assista o MF no diagnóstico diferencial e orientação clínica.
Métodos: Pesquisa de meta-análises, artigos de revisão e normas de orientação clínica (NOC) publicados desde 2010 em português e inglês. Bases de dados: PubMed, Cochrane Library, DARE, NICE, UpToDate, Medscape. Termos MeSH: hematuria, microscopic findings e adult. Pesquisa livre na American Urological Association e na European Association of Urology.
Resultados: Obtiveram-se 265 artigos na pesquisa. Após remoção de duplicados, exclusão pelo título/resumo e pelo cumprimento dos critérios de inclusão e exclusão pré-definidos, foram selecionados: uma NOC e dois artigos de revisão. Com base
nestes artigos foi elaborado um algoritmo que sintetiza, de forma prática, a abordagem da HM no adulto. Após excluída a possibilidade de contaminação da amostra de urina, a história clínica dirigida e o exame físico pode dar pistas para um diagnóstico específico. Se assintomática, a HM deverá ser confirmada através de um novo exame do sedimento urinário, em conjunto
com uma urocultura e avaliação da função renal. Caso o novo exame laboratorial seja negativo, estamos perante uma HM transitória, que deverá ser abordada consoante o risco do doente para patologia maligna. Caso a HM seja mantida, o restante exame do sedimento (presença de proteínas, eritrócitos dismósficos, cilindros e/ou coágulos) determina a origem glomerular ou
extraglomerular. Perante uma HM extraglomerular, a abordagem será definida em função dos fatores de risco para doença maligna. A HM glomerular obriga à referenciação para consulta de nefrologia.
Discussão: A hematúria microscópica é um sinal laboratorial que poderá indiciar patologia renal e/ou urológica. Uma correta
avaliação do doente com uma HM prende-se com a necessidade de determinar a sua etiologia, da qual dependerá a subsequente abordagem. Sendo um achado laboratorial frequente na consulta de MGF, o MF deverá estar sensibilizado para as suas
principais causas, referenciando para a especialidade hospitalar sempre que indicado.
Palavras-chave: Hematúria microscópica; Adulto

INTRODUÇÃO
pesar de não existir um limite quantitativo seguro a partir do qual possa ser excluída doença significativa, a hematúria microscópica
(HM) é habitualmente definida pela presença de pelo menos três eritrócitos por campo de alta potência no estudo do sedimento urinário, devidamente
coletado.1-3
A prevalência na população adulta varia em função
da idade, género, frequência do teste, limiar usado para

A

definir HM e características da população estudada,
nomeadamente quanto aos fatores de risco. Em vários
estudos de base populacional, a prevalência de HM variou entre 0,19 a 16,1%, mas atingiu os 21% no subgrupo de homens mais velhos, com risco mais elevado de
patologia urológica significativa.1-2
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A HM pode ser classificada em sintomática ou assintomática, transitória ou persistente. As causas para
esta alteração laboratorial são múltiplas e podem ser
benignas (e.g., infeção urinária, hiperplasia benigna da
próstata, cálculos urinários) ou malignas (e.g., neoplasia vesical, renal, prostática). Na maioria dos casos, a
etiologia é desconhecida (43-68%).1
Sabe-se que em muitos doentes, em particular os jovens, a hematúria é transitória, incidental e sem consequências. No entanto, há um risco significativo de
malignidade em pacientes com idade acima de 35 anos,
mesmo que seja hematúria transitória. Até 5% dos
doentes com HM assintomática têm uma neoplasia.3
Os médicos de família (MF) são muitas vezes os primeiros a reconhecer este achado, pelo que se torna fundamental uma abordagem sistematizada que permita
excluir as situações potencialmente graves.

OBJETIVOS
Neste artigo é apresentada uma proposta de abordagem do adulto com o achado incidental de HM,
criando um algoritmo que assista o MF no diagnóstico
diferencial e orientação clínica.

MÉTODO
Os autores realizaram uma pesquisa bibliográfica a
5 de fevereiro de 2015, com os termos MeSH hematuria, microscopic findings e adult. Incluíram-se meta-análises, artigos de revisão e normas de orientação clínica (NOC) publicados desde 2010, em português e inglês, nas seguintes bases de dados: PubMed, Cochrane
Library, DARE, NICE, UpToDate, Medscape. Adicionalmente foi realizada pesquisa livre na American Urological Association e na European Association of Urology.
Concluída a pesquisa bibliográfica, foram eliminados os artigos duplicados. De seguida, dois dos autores
realizaram a seleção dos artigos, inicialmente por título e depois pelo resumo, recorrendo a um terceiro elemento em caso de discordância. Esta seleção foi guiada pelos seguintes critérios de elegibilidade: idade superior a 18 anos, presença de HM em urina II ocasional e presença de uma proposta de orientação
diagnóstica.
Os artigos selecionados foram analisados por todos
os autores que, após discussão, consensualizaram uma
proposta de algoritmo de abordagem de HM no adulto.
Rev Port Med Geral Fam 2018;34:327-33

RESULTADOS
Foram obtidos 265 artigos. Após remoção dos duplicados e aplicação dos critérios de elegibilidade foram
selecionados uma NOC e dois artigos de revisão. Com
base nestes documentos foi elaborado um algoritmo
(Figura 1) que sintetiza a abordagem da HM do adulto
quando detetada em urina II.
A HM é diagnosticada apenas em urina II, devendo
esta ser sempre realizada para confirmação de um resultado positivo em tira-teste (grau de recomendação
C).2 Contudo, na prática clínica, caso nos deparemos
com tira-teste positiva para hematúria, mas urina II negativa, esta última deverá ser repetida três vezes. Se forem consecutivamente negativas para hematúria, exclui-se a presença de HM, não sendo necessário investigação adicional (grau de recomendação C). Este procedimento ajuda o MF a distinguir se está perante um
caso de HM ou um falso positivo da tira-teste.
A avaliação inicial do doente com HM deve incluir
uma anamnese cuidada, exame objetivo (incluindo medição de pressão arterial, exame pélvico na mulher e retal no homem) e análises laboratoriais para excluir causas benignas de HM (grau de recomendação C). Deverá ser também ser excluída a possibilidade de contaminação da amostra de urina (grau de recomendação
C).1-2 Se identificada(s) causa(s) benigna(s) (e.g., menstruação, trauma pélvico, exercício físico vigoroso e/ou
procedimento urológico recente) deve suspender-se o
fator desencadeante e repetir a urina II após pelo menos seis semanas (grau de recomendação C).1
Excluídas as causas benignas de achado laboratorial
de HM poderão existir dados da anamnese e do exame
objetivo que providenciem pistas para um diagnóstico
específico (Quadro I).3
Em doentes assintomáticos, a abordagem inclui a repetição da urina II, a avaliação da função renal (creatinina, taxa de filtração glomerular estimada e ureia) e
urocultura (grau de recomendação C).2 Se o resultado da
urocultura for positivo (> 105 colónias por campo de alta
resolução) recomenda-se o tratamento da bacteriúria e
a repetição da urina II dentro de seis semanas (grau de
recomendação C).1 Se HM persistir na reavaliação, considerar como hematúria persistente (ver adiante). Se o
resultado da urocultura for negativo, importa distinguir
HM transitória (i.e., repetição da urina II sem HM) de
HM persistente (i.e., repetição da urina II com HM).
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HEMATÚRIA MICROSCÓPICA (HM)
Menstruação; trauma
pélvico; exercício físico
vigoroso; procedimento
urológico recente

Anamnese
Exame objetivo (PA, exame físico pélvico  e retal )

Sintomática

Assintomática

Urina II
Urocultura
Teste da função renal

Suspensão do fator
desencadeante
Urina II
(após 6 semanas)

Abordagem dirigida à
causa subjacente

Urina II negativa
para hematúria

Urocultura positiva

Urina II positiva
para hematúria

HM transitória

– Antibioterapia
– Urina II
(após semanas)

HM persistente

Alto risco de
neoplasia

Urina II
(anual)

Negativa
(2 anos
consecutivos)

Baixo risco
de neoplasia

Presença de:
– Proteinúria "de novo"
>500 mg/dia
– Eritrócitos dismórficos
– Cilindros de eritrócitos
e/ou
Insuficiência Renal

Positiva
para hematúria

Sem workup
adicional

Positiva
(no 1º ou
no 2º ano)

provável Hematúria
glomerular
Alto risco
de neoplasia

Baixo risco
de neoplasia
Consulta de Nefrologia
(eventual biópsia renal)

Se alta da
consulta por:

Suspende
follow-up
Hematúria Inexplicada

Consulta de
Urologia

Urografia por TC
(S:91-100% E:94-97%)
Insuf. renal/alergia a contraste:
Ecografia renal (S:50% E:95%)
TC sem contraste
Grávida:
Ecografia renal e sistema coletor

Se hematúria
persistente
durante 3-5 anos
Negativa
(no 1º e
2º anos)

Eventual
seguimento no
Médico de
Família

Urina II
(anual)

Figura 1. Proposta de algoritmo de abordagem do achado laboratorial hematúria microscópica no estudo do sedimento urinário.
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QUADRO I. Pistas para um diagnóstico específico que esteja na origem da hematúria microscópica
Pistas para um diagnóstico específico:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disúria, piúria (infeção do trato urinário, ocasionalmente neoplasia da bexiga)
Infeção respiratória superior recente (glomerulonefrite pós-infeciosa, nefropatia IgA)
Dor unilateral no flanco (cálculo, coágulo urinário, ocasionalmente neoplasia)
Sintomas prostáticos obstrutivos (hipertrofia benigna da próstata)
Discrasia hemorrágica em múltiplos locais (doença de coagulação, terapêutica anticoagulante)
Viagens recentes para zonas endémicas de Schistosoma haematobium ou tuberculose
Raça negra (anemia das células falciformes)
Medicação nefrotóxica
História familiar para doença reno-urológica (doença renal poliquística, nefrite hereditária)

QUADRO II. Fatores de risco comuns para neoplasia do trato urinário em doentes com hematúria microscópica
Fatores de risco comuns para neoplasia do trato urinário em doentes com HM:
•
•
•
•
•
•

Idade > 35 anos
Abuso de analgésicos
Exposição ocupacional a corantes ou produtos químicos (benzeno)
Sexo masculino
Hábitos tabágicos (passados ou atuais)
História de qualquer um dos seguintes:
– Presença crónica de corpo estranho
– ITU crónica
– Hematúria macroscópica
– Sintomas miccionais irritativos
– Irradiação pélvica
– Doença urológica
– Exposição a agentes carcinogénicos ou agentes de quimioterapia

A abordagem da HM transitória depende do risco do
doente para patologia maligna (Quadro II). Assim, nos
doentes de alto risco é razoável a sua vigilância com urina II anual. Após dois anos consecutivos com urina II
sem HM pode interromper-se o follow up (grau de recomendação C).3 Se urina II com HM, os autores recomendam continuar pela abordagem como HM persistente. Não estão descritas recomendações para abordagem de HM transitória em doentes com baixo risco
de neoplasia. Neste contexto, os autores não recomendam investigação adicional.
Na HM persistente, com presença de proteinúria de
novo (> 500mg/dia), eritrócitos dismórficos, cilindros
Rev Port Med Geral Fam 2018;34:327-33

celulares e/ou insuficiência renal – características a favor de origem glomerular – recomenda-se avaliação
nefrológica, não excluindo, no entanto, a necessidade
de avaliação urológica (grau de recomendação C).1-2
A avaliação subsequente da HM persistente assintomática depende do nível de risco que o doente apresenta para patologia maligna do sistema excretor. Em
todos os casos (alto ou baixo risco), a avaliação deve incluir um exame imagiológico, sendo a Uro-TC o exame
de eleição (grau de recomendação C).1-2 Nos doentes
com contraindicação relativa ou absoluta para realização de Uro-TC (insuficiência renal, alergia a contraste)
é indicada a realização de ecografia renal ou urografia
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TC sem contraste; no caso de mulher grávida está recomendada a realização de ecografia renal e do sistema coletor (grau de recomendação C).2 Nos doentes
com alto risco de neoplasia, os autores recomendam
que estes sejam referenciados para consulta hospitalar
de urologia, pela indicação de realização de cistoscopia (grau de recomendação C).1-2
Na HM inexplicada está recomendada a repetição
da urina II anualmente. Se ausência de HM durante
dois anos consecutivos suspende-se o follow-up (grau
de recomendação C). Se a HM assintomática persistir,
ponderar a reavaliação completa uro/nefrológica ao
fim de 3-5 anos, tendo em consideração o risco do
doente (grau de recomendação C).1-3

DISCUSSÃO
Apesar dos resultados da pesquisa bibliográfica serem pouco robustos, dada a fraca qualidade da evidência que os suporta, os autores consideraram importante avançar com a proposta de algoritmo em função da elevada prevalência deste achado na prática diária do MF. Consideramos que estes dados não devem
ser ignorados mas antes analisados criticamente, de
forma a permitir uma prática assente na melhor evidência disponível.
Quando a primeira suspeita de HM advém de uma
tira-teste urinária devemos ter em atenção que esta reage com a proteína heme, que pode ser detetável numa
amostra de urina com eritrócitos intactos, hemoglobina e/ou mioglobina. Embora a tira-teste tenha uma
sensibilidade acima dos 90%, existe um número de falsos positivos de aproximadamente 35% (é mais provável se existir outras substâncias na urina, um pH alcalino e/ou urina concentrada). Assim, o diagnóstico da
HM deverá ser estabelecido a partir de um exame do sedimento urinário. Neste exame, os falsos negativos são
incomuns, pois um exame negativo para o heme teoricamente exclui a presença de hematúria.4 Caso uma
urina II indique presença de hematúria é necessário
prosseguir com a sua investigação com base no algoritmo proposto.
Relativamente à recomendação de instituir antibioterapia nos doentes com bacteriúria assintomática e
HM, os autores reconhecem que não vai de encontro à
orientação da Direção-Geral da Saúde. Esta última afirma que o tratamento da bacteriúria assintomática só

está recomendado em mulheres grávidas e em doentes
candidatos a resseção transuretral da próstata.5 Contudo, visto que a bacteriúria pode ser a causa da HM, consideramos fundamental excluir todos os fatores de confundimento na avaliação da presença de HM persistente antes de prosseguir a marcha diagnóstica. Este racional torna-se especialmente relevante nos doentes
com fatores de risco para neoplasia do trato urinário.
Nos doentes com HM assintomática persistente,
com fatores de risco para neoplasia do trato urinário, a
guideline da American Urological Association (AAU), de
2012, sobre a HM assintomática recomenda a realização de cistoscopia.2 Não sendo este um exame usado
de forma frequente na prática da medicina geral e familiar no nosso país, e tendo em conta que se trata de
um exame invasivo (e, consequentemente, com riscos),
recomendamos que estes doentes sejam primeiramente encaminhados à consulta hospitalar de urologia
para uma avaliação dirigida. De igual modo, esta guideline recomenda que a avaliação da HM deve incluir
um estudo imagiológico do parênquima renal e vias
coletoras. O procedimento de primeira escolha é a urografia por TC multifásica (sensibilidade: 91-100%, especificidade: 94-97%), exame atualmente não convencionado. Contudo, a guideline da American Academy of
Family Physicians, de 2013, defende que a escolha do
método de imagem apropriado deverá ser determinada pelas circunstâncias clínicas, preferências do utente e os recursos disponíveis. Admite-se que uma avaliação mais limitada pode ser suficiente em doentes de
baixo risco.1 Dada a fraca qualidade de evidência disponível, não é possível aos autores concluir sobre o custo-benefício da abordagem diagnóstica proposta nos
doentes de baixo risco. Para além disso, a abordagem
proposta não é isenta de riscos. A investigação pode incluir a exposição a radiações e/ou exames invasivos
que poderão não ser justificáveis perante o risco basal
ou comorbilidades do doente. Estudos adicionais poderão contribuir para o esclarecimento de qual o benefício a longo prazo, em termos de morbilidade, mortalidade e qualidade de vida.
Na suspeita de hematúria glomerular (presença de
glóbulos vermelhos dismórficos, proteinúria, cilindros
celulares e insuficiência renal) está recomendada a avaliação em consulta de nefrologia. No entanto, estes
achados não excluem a presença, em simultâneo, de
Rev Port Med Geral Fam 2018;34:327-33
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uma causa urológica de HM (grau de recomendação
C). Neste sentido, os autores reforçam a importância da
pesquisa sistemática dos fatores de risco para neoplasia do trato urinário.
A avaliação do risco de doença maligna renal ou do
sistema excretor no doente com HM assintomática é
um tema que ainda não reúne consenso dentro da comunidade científica. A AAU reconhece a existência de
uma falha crítica no conhecimento adquirido até ao
momento, que se deve aos altos níveis de incerteza criados pela ausência de informação estratificada relativa
à utilidade diagnóstica dos diferentes exames complementares utilizados na avaliação da HM assintomática. Contudo, o painel de peritos desta associação reconhece que os doentes de alto risco submetidos a avaliação diagnóstica ativa e vigilância clínica regular podem beneficiar de deteção e tratamento atempados.
Apesar de não existirem dados concretos que demonstrem este benefício, a HM pode proceder o diagnóstico de neoplasia por muitos anos.
Os fatores de risco identificados no Quadro II são os
expostos na guideline da AAU.2 A descrição destes fatores de risco baseia-se num artigo prévio da mesma associação, não sendo evidente a sua fundamentação.
Deste modo, os autores da presente revisão alertam que
os fatores de risco apresentados são meramente indicativos, pelo que a avaliação de risco de patologia maligna caberá ao médico assistente. Esta decisão deverá
ser baseada nas características do doente, comorbilidades e risco acumulado. Dever-se-ão ainda considerar as preferências do doente, pelo que a decisão clínica deve ser precedida por uma discussão franca sobre
o risco de existência de patologia maligna e os benefícios/malefícios das intervenções propostas.
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CONCLUSÃO
Na maior parte dos casos, a HM representa uma situação benigna e autolimitada. Contudo, pode também ser o primeiro sinal de patologia nefro-urológica
grave. Pretende-se, assim, que este algoritmo possa
apoiar os MF na decisão clínica dirigida à abordagem
diagnóstica destes doentes.
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ABSTRACT
MICROSCOPIC HEMATURIA: APPROACH WITHIN THE FRAMEWORK OF PRIMARY HEALTH CARE
Introduction: Microscopic hematuria (MH) is defined by the presence of at least three erythrocytes per high power field in the
urine sediment, when properly collected, and without evidence of infection. This laboratory finding is often accidently detected by family physicians (FP), therefore its diagnostic approach should not be overlooked. MH can be classified as asymptomatic/symptomatic, transient/persistent and may be of benign or malignant nature.
Objectives: To discuss the clinical evaluation of MH in adulthood, and to create an algorithm to guide FP on the differential
diagnosis and clinical management.
Methods: Search of meta-analysis, review articles and clinical guidelines (CG) published since 2010, in Portuguese and English.
Databases: PubMed, Cochrane Library, DARE, NICE, UpToDate, Medscape.
MeSH Keywords: ‘Hematuria’, ‘Microscopic findings’ and ‘Adult’. Free search in the American Urological Association and European Association of Urology.
Results: A total of 265 articles were obtained. After duplicates’ removal, title screening, abstract screening and assessment of
inclusion and exclusion criteria, one CG and two review articles were selected. Using the selected articles, we created an algorithm that synthesizes, in a practical way, the clinical management of MH in an adult patient. After excluding the possibility of
contamination of the urine sample, the medical history and the physical examination of the urine sediment, combined with
urine culture and the evaluation of kidney function, can provide clues for a specific diagnostic. In an asymptomatic patient, MH
should be confirmed by performing a new urine sediment analysis, combined with urine culture and evaluation of kidney function. If the second laboratory test is negative, it is diagnosed as transient MH, which should be managed according to the patient’s risk for malignant disease. If MH is maintained, further information obtained from the sediment analysis (presence of
proteins, dysmorphic erythrocytes, cylinders and/or clots) determines if the cause is glomerular or extra-glomerular. In the presence of extra-glomerular HM, the clinical management will depend on the presence of risk factors for malignant disease.
Appointment referral to nephrology is mandatory in case of glomerular HM.
Discussion: Microscopic hematuria is a laboratory sign that may indicate the presence of renal or/and urological pathology. A
correct evaluation of the patient with MH shall include the determination of its etiology, upon which the subsequent clinical
management will depend. As a frequent laboratory finding in primary care, FP should be aware of its main causes, and refer to
secondary care whenever indicated.
Keywords: Microscopic hematuria; Adult

Rev Port Med Geral Fam 2018;34:327-33

333

334

opiniãoedebate

DOI: 10.32385/rpmgf.v34i5.12073

Solidão, um fator de risco
Ricardo Moreira Rodrigues*

RESUMO
A solidão constitui um problema social cada vez mais prevalente, devido ao envelhecimento populacional e às mudanças na organização da sociedade e na estrutura e dinâmica das famílias. A solidão é uma fonte de sofrimento significativo, associando-se à redução da qualidade de vida e ao aumento da morbilidade e mortalidade. Têm sido estudadas diversas intervenções dirigidas à redução da solidão, sendo mais eficazes as que abordam as cognições sociais maladaptativas. Torna-se urgente, numa
sociedade cada vez mais envelhecida e isolada, a reflexão crítica sobre este tema, a sensibilização dos profissionais que lidam
com este problema e o desenvolvimento de soluções que promovam uma sociedade mais integradora.
Palavras-chave: Solidão; Isolamento social; Suporte social.

vida de relação é fundamental para o desenvolvimento do indivíduo, para a expressão da
necessidade básica humana que é a comunicação e para o estabelecimento de relações
interpessoais. Somos fundamentalmente uma espécie
social e está na nossa natureza reconhecer, interagir e
estabelecer relações com os nossos semelhantes. No
entanto, a vida social exige uma série de tarefas, que
nem sempre estamos capacitados para desempenhar
da melhor forma, nomeadamente: 1) aprender por observação de contextos sociais; 2) reconhecer mudanças
de status de amigos e inimigos; 3) comunicar através de
linguagem verbal, paraverbal e não-verbal; 4) orquestrar relações, nomeadamente dentro do casal, na família, com amigos, grupos e coligações; 5) navegar através de hierarquias sociais complexas, normas sociais e
evoluções culturais; 6) adaptar os interesses pessoais
em prol do interesse do grupo social, com perspetiva de
obter benefícios a longo prazo; 7) recrutar apoio para
sancionar quem viola as leis do grupo; 8) fazer isto tudo
numa gama de intervalos temporais, desde o passado
distante até múltiplos futuros possíveis.1 Vivemos rodeados de pessoas, mas não necessitamos apenas da
presença de outros; carecemos também da presença
de pessoas que nos valorizem, em quem possamos confiar, com quem possamos comunicar, planear e trabalhar em conjunto. Não surpreende, portanto, que a investigação realizada nesta área tenha revelado que as
relações sociais, em quantidade, mas especialmente
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em qualidade, são importantes para manter o bem-estar físico e mental ao longo da vida.1
Um aspeto fundamental das relações humanas é o
grau em que um indivíduo está socialmente isolado
(isolamento social) ou se sente socialmente isolado (solidão). O isolamento social corresponde a um número
reduzido de interações sociais e relacionamentos. Já a
solidão, por sua vez, refere-se a um sentimento complexo, multidimensional e subjetivo resultante da perceção desagradável inerente à falta de apoio ou rede social.1-2
A solidão é determinada por fatores intrínsecos
(como a personalidade) e por condicionantes extrínsecos (como a rede social de apoio). Com efeito, o indivíduo que se sente sozinho perceciona as relações sociais
como insuficientes ou de baixa qualidade, tendo em
conta as suas preferências de envolvimento social.2 Por
conseguinte, é necessário considerar que existem pessoas que têm preferência por passar mais tempo sozinhas e ter uma rede social mais reduzida (isolamento
ativo), sem implicar propriamente que se sintam sozinhas. Pessoas mais introvertidas têm preferência por
baixos níveis de envolvimento social. Já a solidão implica uma discrepância entre as preferências pessoais
de envolvimento social e a rede social que o indivíduo
possui (isolamento passivo).
Tendo presente a distinção entre os dois conceitos
acima expostos, acresce mencionar que existem diversas escalas que permitem medir a solidão. De um modo
geral, incluem uma pergunta em que se solicita ao indivíduo estudado para responder se se sente sozinho ou
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se se tem sentido sozinho nos últimos tempos. Mais difícil é avaliar o grau em que o indivíduo se sente sozinho.
O suporte social é frequentemente relacionado com
os conceitos de isolamento e solidão, significando ter
família, amigos, profissionais de saúde ou outros a
quem se possa recorrer em tempos de necessidade.1
Uma pessoa pode receber suporte, mas isto implicar
uma relação de troca, um custo ou um sentimento de
dívida que não ajudam a pessoa a sentir-se menos sozinha. Aliás, o suporte social pode não implicar a partilha de momentos bons ou provir de alguém com quem
não se pretende ter uma ligação emocional, de tal ordem que os efeitos negativos da solidão se mantêm
mesmo após ajustamento para a variável suporte social.1
Têm sido estudados diversos fatores protetores e fatores de risco para a solidão. Como fatores protetores
identificam-se, designadamente, o casamento, a educação superior e o maior rendimento económico.1
Como fatores de risco identificam-se, nomeadamente,
contactos pouco frequentes com amigos e família, uma
rede social reduzida, o viver sozinho, a insatisfação com
as condições de vida, a incapacidade, o stress laboral, o
conflito familiar ou marital, as relações de baixa qualidade, o divórcio e a viuvez.1 Verifica-se maior prevalência de solidão no sexo feminino, diferença que se reduz após ajustamento para variáveis de confundimento como viuvez, depressão, problemas de mobilidade,
idade, educação e rede social.3
A solidão é um problema prevalente e crescente. O
aumento nas últimas décadas do isolamento e da solidão poderá dever-se ao envelhecimento populacional,
ao aumento das taxas de divórcio, à maior mobilidade
geográfica e à diminuição progressiva das dimensões
das famílias.
A prevalência da solidão varia de acordo com a população estudada, o grupo etário e a escala utilizada
para avaliar a solidão. Existe uma escala de solidão validada para a população portuguesa, a UCLA – Loneliness Scale, utilizada em diversos estudos.4
A nível europeu é aplicado regularmente o Inquérito Social Europeu que aborda diversas questões sociodemográficas e de atitudes e valores.5 Usando uma escala de solidão com a simples pergunta «...com que frequência ao longo da última semana lhe aconteceu sen-

tir-se só?» e as categorias de resposta «Nunca ou quase
nunca / Algumas vezes / A maior parte das vezes / Sempre ou quase sempre», avaliou-se a solidão em Portugal e nos restantes países europeus. Considerando o
conceito de solidão frequente ou significativa para
quem respondeu «A maior parte das vezes» ou «Sempre ou quase sempre», conclui-se que a prevalência de
solidão em Portugal aumenta ao longo da idade, atingindo uma prevalência de 14,9% nas pessoas com mais
de 60 anos.5 De notar que nos países nórdicos existe
uma menor prevalência de solidão e não se verifica um
aumento tão acentuado da mesma com o envelhecimento. Isto poderá dever-se a questões culturais, a políticas de envelhecimento ativo e a uma maior integração e participação dos idosos na sociedade. Já nos países do leste europeu verifica-se a maior prevalência de
solidão, que poderá dever-se a questões históricas, a
migrações populacionais e, reiteradamente, a diferentes aspetos culturais.
Como verificamos no Quadro I, a prevalência de solidão parece aumentar com a idade na maior parte dos
países europeus estudados. A solidão nos idosos parece estar mais relacionada com as perdas sucessivas que
ocorrem do que propriamente com o isolamento social.
Estas perdas conduzem a uma redução progressiva do
sentimento de pertença.6-7 Os filhos saem de casa, surgindo a síndroma do «ninho vazio», seguindo-se frequentemente a reforma, com a perda do papel laboral,
do sentimento de se sentir útil e o afastamento da rede
social laboral. Em países com políticas de envelhecimento ativo e valorização da população idosa promove-se a participação dos idosos na sociedade, permitindo que continuem integrados e com uma vida ativa,
apesar de já não serem ativos laboralmente. Em Portugal, as políticas de envelhecimento ativo variam de região para região, sendo algumas bem-sucedidas, por
exemplo, as que aproximam os idosos da população
mais jovem. Contudo, são pouco personalizadas e a
oferta é relativamente limitada. Em termos laborais
existe também pouca flexibilidade para adaptação da
carga de trabalho com a idade e o desemprego que, a
partir dos 50 anos, é encarado como uma quase impossibilidade de regressar à vida ativa. As diminutas
pensões de reforma e o aumento dos gastos em saúde
acarretam um importante decréscimo de rendimento
económico, que poderá limitar as atividades sociais que
Rev Port Med Geral Fam 2018;34:334-8
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QUADRO I. Prevalência de solidão frequente ao longo
da idade nos diversos países europeus
Prevalência (%) de solidão frequente
País

<30A

30-59A

>=60

Portugal

6,5

9

14,9

Espanha

4,4

6,5

11,5

França

8,2

8,8

11,4

Áustria

9,5

6,4

10,5

Reino Unido

6,3

5,5

7,4

6

3,7

7,4

3,4

3,3

6

Suécia
Holanda
Noruega

2,2

2,6

5

Alemanha

5,1

4,4

7

Dinamarca

3,4

1,9

3,2

Bulgária

5,6

8,1

18,9

Ucrânia

15,3

19,8

34

Russia

11,3

15,4

24,4

Polónia

5,5

11

20,1

Fonte: Adaptado de Yang e Victor.5

os idosos têm oportunidade de realizar. Muitas atividades com envolvimento social têm um custo económico associado, o que poderá constituir uma barreira
e um fator promotor de solidão nas pessoas com menor capacidade económica. Com o envelhecimento
ocorrem ainda a perda dos amigos e do(a) companheiro(a). A perda do(a) companheiro(a) tem um impacto
muito significativo. A pessoa com quem, muitas vezes,
se criou uma vida em conjunto desaparece. O efeito é
especialmente marcado nas pessoas com redes sociais
mais reduzidas e que já apresentam alguma limitação.
O declínio funcional que ocorre no envelhecimento é
também bastante limitativo, tornando algumas pessoas «prisioneiras» da sua casa e conduzindo outras à
institucionalização. O efeito da institucionalização na
solidão varia de acordo com as características da instituição. Juntar pessoas pode não reduzir a solidão, especialmente se não existirem boas condições na instituição, se não existir terapeuta ocupacional, se os momentos sociais se limitarem à visualização de televisão
e se o acesso da família for limitado.
Rev Port Med Geral Fam 2018;34:334-8

A solidão é um sentimento com o qual todos nós já
nos deparámos ao longo da vida. Este sentimento negativo pode ser útil, pois motiva a renovação das ligações sociais. Desde cedo, na nossa espécie, prosperámos vivendo em comunidade, sendo o isolamento um
fator de risco para não sobrevivermos aos elementos
adversos do meio que nos rodeia. Os sentimentos aversivos da solidão eram úteis para renovar as ligações necessárias para promover a sobrevivência, a coesão e a
ação coletiva. A solidão pode ser encarada, deste modo,
como um constructo biológico semelhante aos estímulos desagradáveis como a sede ou a dor física que são
essenciais para se recuperar o equilíbrio homeostático
e, no caso da solidão, a homeostasia social.1 No entanto, como frequentemente verificamos nas nossas consultas, também pode constituir uma fonte de grande sofrimento. Além disso, compromete o funcionamento
executivo, o sono, a saúde mental e física.1 A longo prazo, estes efeitos traduzem-se num aumento da morbimortalidade.1,8
Tem-se verificado que sentimentos de solidão, quando mantidos ao longo do tempo, conduzem a uma ativação prolongada do eixo hipotálamo-hipófise-suprarenal, à semelhança do que acontece, por exemplo, na
depressão. A par disso, o sujeito que se sente sozinho vai
encontrar-se num estado de hipervigilância, especialmente em contextos sociais. Esta hipervigilância contribui para um enviesamento da cognição para os aspetos negativos do contexto social. Isto é, vai estar mais
atento aos aspetos negativos da interação social e vai interpretar de modo negativo estímulos sociais neutros ou
positivos. Estas cognições sociais que são maladaptativas influenciam os comportamentos e as interações sociais, dificultando o estabelecimento de novas relações,
exacerbando o isolamento e os sentimentos de solidão.
Assim, a solidão perpetua-se, tendo um impacto bastante significativo sobre o funcionamento social.2,7
A solidão associa-se a diminuição da qualidade do
sono e a doenças psiquiátricas, como a depressão e a ansiedade.1-2,9 Verificam-se igualmente associações entre
solidão e estilos de vida pouco saudáveis, como o tabagismo, consumo de álcool, sedentarismo e dieta pouco
saudável, bem como com hipertensão, síndroma metabólica e doença cardiovascular.1,6 Os estudos são ainda
insuficientes para se estabelecerem relações de causalidade e diversas hipóteses podem ser suscitadas para
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explicar estas associações. Sabe-se que a depressão é
hoje em dia considerada um potencial fator causal de
doença cardiovascular. A solidão poderá constituir um
elemento a considerar nesta constelação de estilos de
vida pouco saudáveis, doença psiquiátrica e doença cardiovascular. Serão necessários mais estudos para compreender o impacto das intervenções direcionadas para
a solidão na saúde mental ou cardiovascular. Verifica-se
ainda que os efeitos da solidão se poderão estender para
além da morbilidade. Uma meta-análise de estudos longitudinais revelou uma probabilidade de mortalidade
em 26% superior (Odds Ratio 1,26) nos indivíduos que
se sentem sós.8 Isto poderá dever-se à associação de solidão com estilos de vida pouco saudáveis e doença cardiovascular. Por outro lado, a solidão está associada a um
aumento do risco de ideação suicida ou de tentativas de
suicídio.10 Esta relação é particularmente evidente nas
pessoas com patologia psiquiátrica, mas também se observa na população geral.
Compreendem-se, portanto, os efeitos negativos em
termos de bem-estar e saúde física, psicológica e social
e a necessidade de desenvolver intervenções que reduzam a solidão.
Distinguem-se quatro tipos principais de intervenções na solidão: treino das capacidades sociais; aumento do suporte social; aumento das oportunidades
de interação social e abordagem das cognições sociais
maladaptativas. Masi e colaboradores realizaram uma
revisão sistemática com meta-análise, integrando artigos com intervenções especificamente desenhadas
para redução da solidão que tivessem medição quantitativa da solidão.11 A meta-análise dos estudos aleatorizados revelou uma pequena magnitude de efeito,
mas significativa, das intervenções estudadas para redução da solidão. O tipo de intervenção que parece
mais eficaz na redução da solidão é aquele em que se
abordam as cognições sociais maladaptativas.11 As intervenções que se destinam a aumentar oportunidades
para interação social através de atividades em grupo
não são muito eficazes. Isto pode acontecer porque juntar pessoas isoladas não tende a criar novas amizades,
dado que os pensamentos e os comportamentos dos indivíduos que se sentem sozinhos não os tornam atraentes para estabelecer novas relações.
O facto das intervenções que abordam as cognições
sociais maladaptativas serem superiores em relação às

demais é consistente com o modelo de solidão. A solidão acaba por se tornar um circuito regulador em que os
indivíduos apresentam maior sensibilidade e vigilância
em relação às potenciais ameaças de cariz social, tomam
mais atenção aos aspetos negativos da informação social, relembram-se mais dos aspetos negativos dos eventos sociais e comportam-se de tal modo que não são socialmente atraentes, confirmando as suas piores expectativas. Este circuito tem características protetoras a curto prazo, mas a longo prazo aumenta a carga cognitiva,
diminui o funcionamento executivo e influencia de
modo adverso a saúde mental e física. De certo modo, a
abordagem das cognições poderá intervir diretamente
neste circuito regulador. Contudo, a abordagem das cognições sociais maladaptativas implica recursos humanos
mais diferenciados, nomeadamente psicólogos, que, em
Portugal, são claramente insuficientes.13
De referir que a meta-análise não inclui intervenções realizadas em Portugal. O efeito destas intervenções é modulado por diversos fatores, nomeadamente
questões culturais, regionais e em termos de recursos
que dificultam a sua extrapolação para a nossa realidade. É premente a realização de estudos em Portugal
que avaliem a solidão e que avaliem a eficácia de intervenções que sejam facilmente generalizadas. De facto, existem muitas intervenções que promovem a redução do isolamento em Portugal, especialmente na
população idosa, mas desconhece-se o seu efeito em
termos de redução de solidão.
A solidão é um problema social e de saúde relevante, pois associa-se a morbimortalidade significativa e é,
por si só, fonte de sofrimento e de redução da qualidade de vida. Não existem planos assistenciais, normas ou
documentos que nos ajudem a abordar a solidão eficazmente. Torna-se urgente, numa sociedade cada vez
mais envelhecida e isolada, a reflexão crítica sobre este
tema, a sensibilização dos profissionais que lidam com
este problema e o desenvolvimento de soluções que
promovam uma sociedade mais integradora.
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ABSTRACT
LONELINESS, A RISK FACTOR
Loneliness is a social problem with a growing prevalence, due to population ageing and changes in the organisation of society,
and on family structure and dynamics. Loneliness is a cause of significant suffering, associated with a lower quality of life and
with higher morbidity and mortality. A number of interventions aimed at reducing loneliness have been studied, and those approaching maladaptive social cognitions seem to be more effective.
In an increasingly aging and isolated society, it is urgent to critically discuss this issue, to raise awareness of professionals
dealing with this problem, and to develop solutions that promote a more inclusive society.
Keywords: Loneliness; Social isolation; Social support.
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Declaração de Deli: Alma-Ata
revisitada. Tradução portuguesa
José Augusto Simões,1 Inês Madanelo,2 Tiago Mendes3

15ª Conferência Mundial sobre Saúde Rural
da WONCA, realizada em Nova Deli, India, de
26 a 29 de abril de 2018, sobre o lema HEALING
THE HEART OF HEALTHCARE – LEAVING NO ONE BEHIND, aprovou a Declaração de Deli: Alma-Ata revisitada.1
Este artigo apresenta a tradução para português dessa Declaração, efetuada pelos autores, membros portugueses da EURIPA (The European Rural and Isolated
Practitioners Association), cujo International Advisory
Board (EURIPA-IAB) incentivou os seus membros a traduzirem e publicarem na língua materna a Declaração
de Deli.
Esta Declaração revisita a Declaração de Alma-Ata de
19782 e apela às Nações Unidas, aos seus comités especializados e aos governos dos diferentes países para que
continuem a esforçar-se até alcançar as metas estabelecidas há 40 anos.
A Declaração de Alma-Ata definiu a saúde como “um
estado de completo bem-estar físico, mental e social, e
não meramente a ausência de doença ou enfermidade”.2 Os profissionais de saúde que atuam em contexto
rural procuram basear o seu trabalho nesse princípio e
esforçam-se para obter o mais alto nível de saúde possível para as comunidades que servem, permitindo ambicionar o objetivo de uma “saúde para todas as pessoas
que vivem no mundo rural”.3
As estratégias globais sobre recursos humanos para
a saúde da Organização Mundial da Saúde reforçam a
necessidade de trabalhadores da saúde com responsabilidade social.4-5 Neste contexto, as necessidades das
pessoas que vivem nas áreas rurais e isoladas do mundo devem merecer que as nações alcancem uma cobertura universal em saúde, “não deixando ninguém
para trás”.3
No espírito de Alma-Ata, a Declaração de Deli identifica seis áreas prioritárias:3

A

1. Médico de Família. UCSP Mealhada, ACeS Baixo Mondego. EURIPA-IAB.
2. Médica Interna de Medicina Geral e Familiar. UCSP Vouzela, ACeS Dão-Lafões.
3. Médico de Família. USF Matriz, ACeS Alentejo Central.

• Equidade e acesso aos cuidados – A verdadeira cobertura universal de saúde só será alcançada quando as pessoas nas zonas rurais do mundo tiverem
equidade de acesso aos cuidados de saúde que supere as atuais barreiras geográficas, sociais, económicas, políticas, étnicas e culturais.6
• Presença rural na política – As vozes das pessoas das
zonas rurais precisam ser ouvidas no desenvolvimento de políticas que os afetam.7
• Desenvolvimento do sistema de saúde – Um sistema
de saúde que apresenta cuidados de saúde primários
abrangentes é o mais eficaz e eficiente em termos de
custos e resultados de saúde.8
• Desenvolver e educar uma capacidade de trabalho
adequada à finalidade – Existe evidência clara que recrutar estudantes de áreas rurais, proporcionar aos
estudantes experiência rural substancial durante a
formação pré-graduada e implementação de programas específicos de capacitação rural no período pós-graduado são as intervenções eficazes para conseguir
o recrutamento e cativação para zonas rurais.9-11
• Redirecionando a investigação – A investigação e a
construção de evidência em contexto rural devem ser
expandidas para fundamentar a tomada de decisão
dos governos sobre os serviços de saúde rurais.12
• Pessoas e comunidades – A população rural é digna
de sistemas de saúde sensíveis às suas culturas, idiomas e tradições. As populações rurais estão mais envelhecidas do que as urbanas e, consequentemente,
têm um maior número de indivíduos vulneráveis. O
peso do estado de doença, sobretudo o decorrente
de doenças crónicas, aumenta a pressão sobre os sistemas de saúde rurais.13
Desenvolver os cuidados de saúde primários e a medicina rural para todas as populações rurais é sinónimo de cumprimento das aspirações de Alma-Ata e de
uma cobertura universal de Saúde, priorizando a saúde rural em termos de profissionais de saúde e de infraestruturas capazes de eliminar as desigualdades existentes.5,14
Rev Port Med Geral Fam 2018;34:339-43
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Declaração de Deli
Alma-Ata revisitada
World Organization of Family Doctors World Rural Health Conference, abril 2018

Os participantes na 15th WONCA World Rural Health
Conference convidam a comunidade internacional a
reafirmar os princípios da Declaração de Alma-Ata.
Apela-se às Nações Unidas, respetivos comités especializados e governos nacionais para que continuem a
esforçar-se até alcançar as metas estabelecidas há 40
anos.
A Declaração de Alma-Ata definiu a saúde como “um
estado de completo bem-estar físico, mental e social, e
não meramente a ausência de doença ou enfermidade”.
Como profissionais de saúde em contexto rural, baseamos o nosso trabalho nesse princípio. Esforçamo-nos para obter o mais alto nível de saúde possível para
as comunidades que servimos, com o objetivo de alcançar «Saúde para todas as populações rurais».
Reconhecemos que:
• A concretização deste objetivo requer a ação de outros setores sociais e económicos, para além do setor da saúde: a saúde e o bem-estar são impulsionados tanto pelas condições socioeconómicas quanto
pelos cuidados de saúde;
• Os cuidados de saúde primários nas áreas rurais e
outras áreas devem ser prestados por equipas de profissionais de saúde com um vasto leque de competências e níveis de diferenciação, trabalhando em
parceria com as comunidades;
• As equipas de profissionais de saúde devem focar-se
em prestar assistência integral e abrangente que responda às necessidades de indivíduos, famílias e comunidades, afastando-se de um modelo médico fechado e com um pensamento compartimentado;

• O trabalho dos médicos de família, no máximo do
seu potencial, desempenha um papel importante na
prestação de cuidados centrados na pessoa e na comunidade em áreas rurais;
• As populações rurais estão envelhecidas, mais pobres e mais vulneráveis. Na era dos OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO S USTENTÁVEL devemos promover a
equidade na acessibilidade à saúde e assegurar que
ninguém fica em desvantagem.
A estratégia global sobre recursos humanos para a
saúde da Organização Mundial da Saúde – Workforce
2030 e High-Level Commission on Health Employment
and Economic Growth – reforça a necessidade de uma
força de trabalho em saúde expandida e com mais responsabilidade social. Além disso, a Declaração de Dublin
sobre Recursos Humanos para a Saúde: Construindo a
Capacidade de Trabalho de Saúde do Futuro, enfatiza:
“A importância fundamental de uma capacidade
de trabalho social e de saúde competente, capacitada, organizada e distribuída de forma otimizada,
especialmente em áreas rurais e com baixa acessibilidade, para o fortalecimento do desempenho e
resiliência do sistema de saúde”.
Neste contexto, acreditamos que as necessidades das
pessoas que vivem em áreas rurais e isoladas do mundo devem receber prioridade especial para que as nações alcancem uma cobertura universal de saúde.
No espírito de Alma-Ata, estamos empenhados em
trabalhar com a comunidade internacional para alRev Port Med Geral Fam 2018;34:339-43
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cançar «Saúde para todas as populações rurais». Identificamos como prioritárias as seguintes seis áreas:
Equidade e acesso aos cuidados. A verdadeira cobertura universal de saúde só será alcançada quando as
pessoas nas zonas rurais do mundo tiverem equidade
de acesso aos cuidados de saúde que supere as atuais
barreiras geográficas, sociais, económicas, políticas, étnicas e culturais. Apesar de quase 50% da população
mundial viver em áreas rurais, apenas 38% dos enfermeiros e 24% dos médicos do mundo estão alocados a
estas regiões. Essa desigualdade/iniquidade deve desaparecer. As populações rurais merecem a mesma
qualidade de atendimento em saúde que as populações urbanas – disponível, economicamente acessível
e efetiva/eficiente, que responda às necessidades em
saúde da população. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a dicotomia rural-urbano é
omnipresente, desde os países mais ricos até aos países mais pobres. Em todo o mundo (174 países), 56%
dos que vivem em zonas rurais não estão cobertos por
cuidados básicos de saúde contra 22% nas cidades e vilas. Questões de género, culturais, etárias e geográficas
são primordiais para alcançar a equidade em cuidados
de saúde para as populações rurais.
Presença rural na política. As políticas que afetam
a saúde e determinam os cuidados de saúde fornecidos
às populações rurais são frequentemente desenvolvidas nos centros de poder urbanos. Estes, muitas vezes,
não têm em consideração as necessidades das populações rurais ou as implicações para essas pessoas das políticas aplicadas. É necessária investigação mais alargada. As vozes das pessoas de zonas rurais precisam
ser ouvidas no desenvolvimento de políticas que os afetam. Um processo de avaliação do impacto sobre a saúde rural das medidas implementadas ou «Presença Rural nas Políticas de Saúde» mitiga os possíveis efeitos negativos para a saúde do desenvolvimento de políticas
fragmentadas.
Desenvolvimento do sistema de saúde. Um sistema
de saúde que apresenta cuidados de saúde primários
abrangentes é o mais eficaz e eficiente em termos de
custos e resultados de saúde. Neste contexto, os governos devem investir na expansão dos seus sistemas de
Rev Port Med Geral Fam 2018;34:339-43

saúde com a criação de equipas multidisciplinares de
profissionais de saúde, capacitadas para responder às
necessidades específicas das comunidades rurais e isoladas. As novas tecnologias emergentes desempenharão um papel cada vez mais importante na sustentação
da capacidade de trabalho em saúde e na saúde das comunidades rurais e isoladas. Apelamos à comunidade
internacional para que invista em saúde digital e educação em técnicas de saúde digital como suporte de
uma capacidade de trabalho em saúde rural adequadamente capacitada.
Desenvolver e educar uma capacidade de trabalho
adequada à finalidade. A evidência é clara: recrutar estudantes de áreas rurais, proporcionar aos estudantes
experiência rural substancial durante a formação pré-graduada e implementação de programas específicos
de capacitação rural no período pós-graduado são as
intervenções mais eficazes para conseguir o recrutamento e cativação para zonas rurais.
As instituições de formação em saúde em contexto
rural devem desenvolver currículos socialmente responsáveis, assumindo um compromisso de envolvimento comunitário permanente. O isolamento populacional e a ruralidade impõem desafios adicionais aos
profissionais de saúde em contexto rural para conseguirem prestar serviços localmente necessários. Os cuidados de saúde rurais precisam, portanto, de médicos
generalistas e médicos de família que estejam adequadamente capacitados e habilitados para o desempenho de uma extensa e abrangente gama de competências para enfrentar os desafios específicos patentes no
seu trabalho diário. Por outro lado, a utilização nestas
zonas de profissionais de saúde recém-formados e sem
capacitação apropriada ao desempenho de cuidados de
saúde em zonas rurais isoladas coloca doentes em risco e dissuade os jovens profissionais da escolha de uma
carreira profissional em saúde rural. Os profissionais de
saúde que trabalham em comunidades rurais devem ter
um ambiente de trabalho e condições de vida seguros
e justos.
Redirecionando a investigação. É necessária uma
ação urgente para reverter a desigualdade na distribuição da investigação «90/10»: menos de 10% dos recur-
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sos mundiais para investigação em saúde são dedicados a 90% da mortalidade evitável em países de baixo
e médio rendimento. Essa desigualdade é ainda maior
em zonas rurais. A investigação e a construção de evidência em contexto rural devem ser expandidas para
fundamentar a tomada de decisão do governo sobre os
serviços de saúde rurais.
Pessoas e comunidades. A população rural é digna
de sistemas de saúde sensíveis às suas culturas, idiomas
e tradições. As populações rurais estão mais envelhecidas do que as urbanas e, consequentemente, têm um
maior número de indivíduos vulneráveis. O peso do estado de doença, sobretudo o decorrente de doenças
crónicas, aumenta a pressão sobre os frágeis sistemas
de saúde rurais. A declaração original de Alma-Ata enfatiza que a saúde e o bem-estar não dependem ape-

nas dos serviços de saúde, mas também de fatores económicos e sociais. Apelamos aos governos e intervenientes políticos que invistam em infraestruturas, serviços e na economia das áreas rurais. Esta intervenção
conjunta terá um impacto duradouro no bem-estar das
populações rurais.
Saúde para todas as populações rurais é sinónimo
das aspirações de Alma-Ata e da Cobertura Universal de
Saúde. Apelamos às Nações Unidas, aos seus comités
especializados e aos governos nacionais para que priorizem a saúde rural, os profissionais de saúde e uma infraestrutura capaz a fim de eliminar a desigualdade
existente e não deixar ninguém em desvantagem.
15th WONCA World Rural Health Conference
Nova Deli, Índia, abril 2018
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