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Quantos idosos frágeis temos na população portuguesa? Neste estudo determinamos a prevalência

da síndroma de fragilidade na população da região Norte de Portugal Continental, sendo os resulta-

dos superiores aos referidos na literatura.
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Walk-in appointments: a cross-sectional descriptive analysis in a Portuguese family 
health unit
Ana Azevedo Ramos, Inês Proença, João Magalhães, Leonor Grijó, Liliana Beirão, Maria João Canavez Peixoto

Sílvia Camões

A consulta aberta é um espaço fundamental na garantia da acessibilidade ao cidadão nos Cuidados

de Saúde Primários. Este estudo contribui para a sua caracterização e melhor adequação às necessi-

dades da população.

Patologia anogenital por papilomavírus humano em doentes com vírus da 
imunodeficiência humana 371
Anogenital pathology by human papillomavirus in patients with human 
immunodeficiency virus
Álvaro Rodrigues Teixeira, João Borges da Costa

A terapêutica Highly Active Antiretroviral Therapy diminuiu a incidência de doenças oportunistas, mas

não teve efeito na diminuição das infeções provocadas por HPV. Dado o aumento das lesões por HPV

em doentes VIH e a sua elevada morbilidade e mortalidade torna-se importante promover progra-

mas para diagnosticar precocemente estas alterações e implementar o tratamento mais adequado.

Rastreio do cancro do colo do útero em mulheres homossexuais: que evidência? 377
Cervical cancer screening in homosexual patients: what is the evidence?
Alice Jeri, Ana Bessa Monteiro

Da revisão baseada na evidência efetuada, conclui-se que as mulheres com comportamento homos-

sexual podem estar em risco de infeção pelo HPV e de desenvolvimento de cancro do colo do útero,

devendo assim ser incluídas no rastreio populacional com a mesma periodicidade das restantes mu-

lheres, sendo contudo necessários mais estudos que reforcem esta evidência.

EDITORIAL
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inflammatory disease: an evidence-based review
Sofia Lages Trindade Fernandes

A infeção por Chlamydia trachomatis é a infeção sexualmente transmissível mais reportada na Europa,

sendo associada à doença inflamatória pélvica (DIP) e suas complicações. Esta revisão avalia a efetivi-

dade do rastreio da infeção em indivíduos sexualmente ativos assintomáticos na redução da ocorrên-

cia de DIP. A evidência existente é de qualidade moderada, mas inconsistente e de difícil generalização.

Doença de Graves: a visão do doente e impacto biopsicossocial – um relato de caso 399
Graves' disease: the patient's view and biopsychosocial impact – a case report
Ana Cláudia Cardoso Almeida, Luís de Pinho-Costa, Hélder Sousa

Caso clínico que ilustra o papel do médico de família na adaptação do indivíduo à vivência com a

doença e modificação da imagem corporal, em utente com Oftalmopatia de Graves com proptose

desfigurativa."
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Takotsubo syndrome in family medicine: a case report
Sofia Faria, Cátia Cordeiro, Luís Filipe Cavadas

A síndrome de Takotsubo caracteriza-se por uma disfunção sistólica transitória do ventrículo esquer-

do, que mimetiza o enfarte agudo do miocárdio, na ausência de doença coronária significativa. É mais

comum em mulheres na pós-menopausa, com suspeita de síndrome coronário agudo (SCA), e ma-

nifestações clínicas e eletrocardiográficas desproporcionais relativamente aos marcadores cardíacos.

Um trigger emocional ou físico está muitas vezes presente. Apresenta-se o caso de uma doente de

49 anos, admitida no serviço de urgência por suspeita de SCA, apresentando dor torácica, dispneia e

náuseas. Foi constatada insuficiência cardíaca (IC) aguda, com compromisso severo da função sistóli-

ca do ventrículo esquerdo, no entanto, na ausência de doença coronária. A evolução clínica foi fa-

vorável, com recuperação completa da função cardíaca, tendo sido feito o diagnóstico de síndroma

de Takotsubo. Neste contexto, com o conhecimento adquirido que tinha desta doente, o MF con-

seguiu identificar o stress laboral e familiar como provável fator desencadeante da síndroma, inter-

vindo de forma importante no ensino da gestão da ansiedade e no seu seguimento.

Hipertensão arterial secundária no adulto jovem: um caso clínico 413
Secondary arterial hypertension in a young adult: a case report
Sandra Oliveira, Ana Marta Neves, Teresa Tomaz, Margarida Lima, Francisco Fachado

A hipertensão arterial (HTA) secundária corresponde a cerca de 5-10% dos casos de hipertensão. Pe-

rante uma hipertensão em adultos jovens deve-se suspeitar de causas secundárias e proceder a uma

investigação clínica, laboratorial e imagiológica adequada. Este caso clínico pretende ilustrar a abor-

dagem diagnóstica e terapêutica da HTA no adulto jovem, nos cuidados de saúde primários. O hiper-

tiroidismo é uma causa comum de hipertensão sistólica isolada e o seu diagnóstico e tratamento atem-

pados podem prevenir a emergência de complicações e influenciar o prognóstico.
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A mutilação genital feminina é uma prática comum em muitos locais do mundo. A globalização 

atual trouxe este problema às nossas consultas. Importa estar atento, identificar, orientar e prevenir

para uma melhor saúde atual e das gerações futuras.

Probióticos: haverá algum benefício no tratamento e prevenção das infeções 
urogenitais na mulher adulta? 425
Probiotics: is there any benefit in the treatment and prevention of urogenital 
infections in adult women?

Estudantes de medicina como colaboradores na investigação em centros de saúde 428
Medical students as research collaborators in primary healthcare care centers
Luís Filipe Cavadas, Carla Ponte, Mónica Granja

Apresenta-se uma metodologia descrita como «padrão-ouro» em estudos sobre o conteúdo das profis-

sões e denominada de tempo-e-movimento. Mostra-se a sua aplicabilidade prática num estudo pio-

neiro realizado sobre os MF portugueses, envolvendo estudantes de medicina como colaboradores na

colheita dos dados durante a consulta.
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• Renovou-se o conselho científico da revista, uma
peça basilar, capital e garantia da idoneidade, rigor
e creditação. Contamos com a sua intervenção e opi-
nião crítica, bem como apoio científico em áreas per-
tinentes da medicina geral e familiar;

• Criou-se uma nova equipa editorial, mais alargada,
e com o novo conceito de inclusão regular de edito-
res juniores em processo de formação;

• Alargou-se o plano de indexação para maior visibi-
lidade e impacto, nomeadamente às bases da 
Crossref, que motivou ainda a inclusão de DOI em
todos os números e artigos, da Directory of Research
Journals Indexing, da Index Copernicus e da EBSCO;

• Transitou-se para a era digital, com a publicação em
versão digital exclusiva;

• Iniciou-se a publicação dos resumos dos principais
e mais credenciados eventos científicos da Associa-
ção Portuguesa de Medicina Geral e Familiar;

• Alargou-se a equipa de revisores e com isso con-
quistou-se uma significativa redução do tempo mé-
dio de revisão, um investimento precioso para o fu-
turo da revista.
O processo editorial é difícil e moroso, os artigos ne-

cessitam de uma cuidada análise na revisão por pares
e a garantia da ocultação e da qualidade obriga muitas
vezes a várias rondas de maturação até à publicação.
Este é e será sempre um primado na revista. E, de fac-
to, um dos grandes desafios que esta nova equipa en-
frentou foi o longo tempo de revisão e de publicação.
Em relação ao primeiro, a redução foi significativa, des-
de uma média de cerca de um ano, para os atuais cer-
ca de quatro meses de tempo médio de revisão. Em re-
lação ao segundo, o mesmo ainda não se verifica, pois
o tempo até publicação ainda é de cerca de um ano, mas
o desafio continua e o objetivo mantém-se inabalável
para o próximo ciclo.

Isto é fruto do grande número de artigos submetidos*Conselho editorial da REVISTA PORTUGUESA DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR

Alberto Hespanhol,* Tiago Maricoto,* Paulo Santos,* Rui Nogueira*

O primeiro ano em revisão do
novo ciclo da medicina geral e
familiar: mudanças e perspetivas

A
REVISTA PORTUGUESA DE MEDICINA GERAL E FA-
MILIAR, anteriormente designada de REVISTA

PORTUGUESA DE CLÍNICA GERAL, iniciou a sua
atividade em 1984, assumindo-se desde logo

como o órgão de referência da publicação científica em
Portugal da nossa especialidade. Desde então a revista
passou pelas mãos de diversas equipas editoriais, cada
uma contribuindo de forma inabalável e incomparável
para o seu crescimento, consolidação e afirmação. 

A especialidade da Medicina Geral e Familiar não fi-
cou indiferente ao salto científico da medicina moder-
na e reorganizou a sua estrutura, âmbito e missão, para
agora se afirmar como a referência do Serviço Nacional
de Saúde em cuidados prestados à população. Esta rá-
pida e avassaladora evolução traz novos desafios e o
método científico é hoje não só a ferramenta de traba-
lho dos clínicos, mas também das organizações e sis-
temas em si, que se revolucionaram em novos mode-
los de trabalho e de estrutura. A REVISTA PORTUGUESA DE

MEDICINA GERAL E FAMILIAR pode assumir um papel fun-
damental nesta revolução e assim foi assumido pelo
atual corpo editorial aquando do início das suas fun-
ções, que seria este o seu âmbito primordial.1-4 Muitas
mudanças foram já introduzidas, com o objetivo de dar
maior grandeza, rigor e agilidade à revista. O trajeto é
longo e moroso, mas a muitos contributos se devem os
grandes passos que foram já alcançados. Entre dife-
rentes tarefas e mudanças implementadas durante este
último ano destacam-se algumas que são importantes
do ponto de vista estratégico, a saber: 
• Foi feita uma reestruturação administrativa e fun-

cional, desenvolvendo e reforçando o corpo editorial
e otimizando o processo editorial;

• Atualizaram-se as normas de publicação, adaptando-
-as à atualidade e à vanguarda da publicação científica;

DOI: 10.32385/rpmgf.v34i6.12532
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nos últimos anos. A revista recebe quase duzentos ar-
tigos por ano para serem publicados, o que lança um
grande desafio para o próximo ciclo, obrigando a uma
otimização constante do processo editorial. Com uma
taxa de aceitação de cerca de 60%, a revista publica
mais de 60 artigos por ano e muitos de elevada quali-
dade ficam excluídos, pela inerência da nossa capaci-
dade.

Não obstante, o rigor deverá ser maior, a qualidade
mais aprimorada e a originalidade permanente, de for-
ma a ambicionar voos mais altos, com mais visibilida-
de, com mais impacto, com uma maior e melhor inde-
xação.

Findo este primeiro ciclo, o corpo editorial endere-
ça os mais sinceros agradecimentos a todos os colabo-
radores que nos permitiram dar estes grandes passos,
desde os leitores, aos autores, aos revisores, aos edito-
res, à equipa administrativa e de secretariado e até to-
dos aqueles que em algum momento fizeram e fazem
a diferença. A revista está agora, mais do que nunca,

preparada para entrar na linha da frente e espera con-
tar com a colaboração de todos nós, pois todos estamos
convocados para fazer parte do próximo ciclo.
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1. USF Nova Era
2. USF Veiga do Leça
3. USF Cristelo
4. USF São Miguel-o-Anjo

INTRODUÇÃO

A
abordagem do doente idoso exige cuidados
específicos de acordo com a heterogeneida-
de desta população, às múltiplas comorbili-
dades, à cronicidade, à dependência, às múl-

tiplas carências (sociais, familiares e económicas), aos
estereótipos e à discriminação. A atitude da equipa de
saúde deve ser multidisciplinar, integrando a preven-
ção, o tratamento curativo, a reabilitação, o apoio so-
cial e psicológico, com o intuito de promover um en-
velhecimento saudável e a manutenção da autonomia
do doente.

Lisa Teresa Moreira,1 Ricardo Torre,2 Ana Castro Rollo,1 Hugo Silva,3 Vasco Duarte,4 Maria Antónia Cruz1

Prevalência da síndroma de
fragilidade na região norte de
Portugal

RESUMO
Objetivos: Determinar a prevalência da síndroma de fragilidade na população da região Norte de Portugal Continental.
Tipo de estudo: Estudo observacional, descritivo e transversal.
Local: USF Nova Era, USF Veiga do Leça, USF Cristelo, USF São Miguel-O-Anjo.
População: Utentes nascidos antes de 1952 à data da elaboração do estudo.
Métodos: Foi selecionada uma amostra de conveniência de 408 participantes da população de utentes, nascidos antes de 1952,
que se encontravam inscritos nas quatro unidades em estudo (N=7.189) em março de 2016. O número de participantes foi dis-
tribuído pelas quatro unidades, de acordo com o seu peso relativo na população [USF Nova Era (132), USF Veiga do Leça (94),
USF Cristelo (86) e USF São Miguel-O-Anjo (96)]. Aplicou-se um questionário demográfico, o questionário PRISMA-7 e o Gait
Speed Test (para uma distância de quatro metros). Para a análise estatística utilizou-se o programa SPSS®, v. 20.
Resultados:A média de idades foi de 74,3 ± 6,6, dos quais 54,7% eram mulheres. A maioria era casada (64,6%) e com o primeiro
ciclo de escolaridade (46,6%). A prevalência da síndroma de fragilidade foi de 34,5% e a prevalência de participantes pré-frágeis
foi de 18,3% para a amostra em estudo. A prevalência da síndroma de fragilidade aumenta com a idade, na população não casa-
da e na população que tem menos de quatro anos de escolaridade.
Conclusão: Os resultados obtidos da prevalência da síndroma de fragilidade são superiores aos referidos na literatura europeia
e norte-americana, mas semelhantes aos descritos nos países do Sul da Europa.

Palavras-chave: Fragilidade; Geriatria; Idoso frágil.

É especialmente na medicina geral e familiar que se
centram as bases dos cuidados geriátricos. Parte da
compreensão destes cuidados relaciona-se com a assi-
milação de uma das principais síndromas geriátricas,
a síndroma de fragilidade (SF).

A SF é uma síndroma médica com múltiplas causas
e fatores contribuintes, caracterizada pela diminuição
de força, resistência e funções fisiológicas reduzidas
que aumentam a vulnerabilidade de o indivíduo de-
senvolver dependência funcional e/ou morte.1 Na lite-
ratura europeia e americana atinge 7 a 10% da popula-
ção com mais de 65 anos de idade, podendo atingir 25-
-50% dos indivíduos com mais de 85 anos de idade.2-5

Consiste no aparecimento de alterações fisiológicas
(mitocondriais, genéticas e moleculares) que interfe-
rem na produção e utilização energética, condicionan-
do uma desregulação multiorgânica.2,6-7

estudosoriginaisDOI: 10.32385/rpmgf.v35i6.12235
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Esta desregulação multiorgânica é responsável por
uma deficiente resposta homeostática a eventos stres-
sores, como alterações ambientais extremas (frio ou ca-
lor extremos), doença aguda, cirurgia ou hospitaliza-
ção.4 Nos idosos frágeis, mesmo um evento desestabi-
lizador minor pode desencadear deterioração física
e/ou psicológica súbita.2,4,8

O diagnóstico da SF apoia-se no modelo fenotípico
introduzido por Fried, em 2001, e compreende a pre-
sença de três ou mais de cinco características: fadiga,
marcha lentificada, diminuição da atividade física,
exaustão e perda de peso não intencional.3,5,8-10 A soma
das características define a categoria em que cada in-
dividuo se encontra (Quadro I).

O doente frágil varia num espectro entre a fase la-
tente de vulnerabilidade, que não é clinicamente apa-
rente na ausência de eventos desestabilizadores, até
um estadio terminal com elevado risco de mortalidade
precoce.2

Os idosos frágeis experienciam maior dificuldade na
recuperação da doença, maior risco de quedas, fraturas,
hospitalização, deterioração funcional, dependência/ins-
titucionalização e maior risco de mortalidade.2,4,11

A SF é uma condição crónica e progressiva, cujas fa-
ses iniciais mostram responder eficazmente à inter-
venção precoce, através da implementação de exercí-
cios de resistência que promovem a manutenção da
massa e força muscular. A adoção de uma dieta medi-
terrânea e o aumento da ingestão proteica também
mostraram ter benefício.2,4,6-7 A fase mais grave da SF é
irreversível, com um elevado risco de mortalidade nos
seis a 12 meses subsequentes, em que o tratamento pa-
liativo parece ser a melhor solução.2

A SF distingue-se das múltiplas comorbilidades do
doente idoso, na medida em que o mesmo fenótipo
surge tanto resultante de processos intrínsecos do en-
velhecimento, como associado ao estadio final de doen-
ças crónicas que cursam com sarcopenia (cancro, in-
suficiência cardíaca, doença pulmonar obstrutiva cró-
nica ou infeção pelo vírus da imunodeficiência huma-
na), sugerindo que clinicamente a fragilidade é uma
entidade fisiológica per si.2,4,10

Tradicionalmente o diagnóstico da SF baseia-se
numa avaliação geriátrica; no entanto, a ausência de es-
pecialidade em geriatria e a duração prolongada da ava-
liação geriátrica global questionaram a aplicabilidade

desta avaliação nos cuidados de saúde primários (CSP).3

Nesse sentido, vários instrumentos de avaliação têm
sido desenvolvidos para utilização nos CSP, mais fáceis
e rápidos de aplicar, como é o caso do SHARE-FI (Frail-
ty Instrument of the Survey of Health, Ageing and Reti-
rement in Europe), TFI (Tilburg Frailty Indicator), GFI
(Groningen Frailty Indicator Questionnaire), PRISMA-
-7 (Program of Research to Integrate Services for the
Maintenance of Autonomy), Gait Speed Test e Timed-
-Up-and-Go Test.4-5,8-10,12-13 Não existem ainda estudos
comparativos que permitam aferir qual o teste com
maior sensibilidade e especificidade. Atualmente, a Bri-
tish Geriatrics Society recomenda a utilização do Gait
Speed Test ou o Timed-Up-and-Go Test, em associação
com uma segunda ferramenta como o PRISMA-7 (fer-
ramenta recentemente validada para a população Por-
tuguesa),14 como forma de aumentar a precisão diag-
nóstica.4O Gait Speed Test consiste numa prova de mar-
cha cronometrada (m/s) para uma distância entre 2,4
e 6 metros, consoante os estudos. Um resultado infe-
rior a 0,8m/s é preditor de SF, associando-se a uma di-
minuição da sobrevida.3 O PRISMA-7 é um questioná-
rio que avalia a presença das cinco características fe-
notípicas da SF através de sete questões.4

É objetivo principal dos autores determinar a preva-
lência da SF na população da região Norte de Portugal
Continental e objetivo secundário determinar se a pre-
valência é influenciada pela idade, género, escolarida-
de ou estado civil.

MÉTODOS
Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para

a saúde da Administração Regional de Saúde do Norte
(Parecer nº 68/2016).

Classificação Nº de caraterísticas presentes 
(fadiga, marcha lentificada, diminuição 
da atividade física, exaustão e perda de 

peso não intencional)

Não-frágil 0

Pré-frágil 1-2

Frágil 3-5

QUADRO I. Diagnóstico da SF de acordo com o modelo
fenotípico de Fried
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Efetuou-se um estudo observacional, descritivo e
transversal da prevalência da SF, entre 1 de julho e 31
de dezembro de 2016, em quatro Unidades de Saúde Fa-
miliar (USF) da zona Norte de Portugal Continental.

Foi selecionada uma população de utentes nascidos
antes de 1952, de quatro USF (USF Nova Era, USF Vei-
ga do Leça, USF Cristelo e USF São Miguel-O-Anjo),
que se encontravam inscritos em março de 2016, utili-
zando como critérios de exclusão utentes que não se
desloquem ou que o façam em cadeira de rodas. A po-
pulação em estudo foi de 7.189 utentes (2.316 na USF
Nova Era, 1.660 na USF Veiga do Leça, 1.518 na USF
Cristelo e 1.695 na USF São Miguel-O-Anjo).

Selecionou-se uma amostra de conveniência, com
base no primeiro utente que efetivou inscrição para
qualquer tipo de consulta, ao início de cada hora, des-
de o horário de abertura até ao fecho da unidade e que
autorizou, mediante consentimento informado, a par-
ticipação no estudo. Para garantir a representatividade
da amostra selecionaram-se aleatoriamente os dias
para a recolha dos dados ao longo dos seis meses sub-
sequentes, até ter-se completado o número de partici-
pantes necessários.

O tamanho amostral foi determinado considerando
um intervalo de confiança de 95% e um nível de preci-
são de 5%, perfazendo um total de 365 participantes.15

Tendo em conta os fatores que causam a perda de in-
formação e considerando uma perda amostral de apro-
ximadamente 15%, o tamanho amostral foi aumenta-
do para 408 participantes. O número de participantes
foi distribuído pelas quatro unidades em estudo, de
acordo com o seu peso relativo na população (132, 94,
86 e 96 participantes respetivamente).

Foi proposta a participação no estudo a todos os
utentes elegíveis pelo secretário clínico. Após este acei-
tar e assinar consentimento informado, foi encami-
nhado para uma sala onde se aplicou o questionário de-
mográfico, o questionário PRISMA-7 e onde se realizou
a medição do Gait Speed Test, três medições por parti-
cipante. Os dados recolhidos foram colocados em en-
velope fechado, garantindo a confidencialidade e ano-
nimato do processo. O envelope foi colocado pelo pro-
fissional de saúde em caixa fechada e selada para o efei-
to.

O questionário demográfico incluiu as variáveis ida-
de (variável quantitativa contínua) e as variáveis sexo,

escolaridade e estado civil (variáveis categóricas nomi-
nais). O questionário PRISMA-7, recentemente valida-
do para a população portuguesa,14 avalia a presença
das cinco características fenotípicas da SF através de
sete questões (variáveis categóricas nominais).

Gait Speed Test:Prova de marcha cronometrada para
uma distância de quatro metros, em que o utente ini-
ciou a marcha um metro antes da marca de partida e
terminou um metro após a marca de finalização para
que não o tempo inicial de resposta e o tempo de de-
saceleração final não interferissem na medição. Foram
aferidas três medições, tendo-se contabilizado o valor
médio para cada participante, em metros por segundo
(variável quantitativa contínua).4,8 A cronometragem
foi elaborada por cada profissional de saúde, utilizan-
do a mesma aplicação eletrónica de cronómetro.

Para a determinação dos indivíduos não frágeis, pré-
-frágeis e frágeis (SF positivo) utilizaram-se os critérios
definidos pela British Geriatrics Society:4

• Frágeis, se scoreno questionário PRISMA-7 ≥ 3 e Gait
Speed Test < 0,8m/s.

• Pré-frágeis, se score no questionário PRISMA-7 en-
tre 1 e 2 e Gait Speed Test < 0,8m/s.
Para a análise estatística utilizou-se o programa

SPSS® v. (64 Bit) 20. Calcularam-se as características de-
mográficas (idade, género, estado civil e escolaridade)
da população em estudo, utilizando valor absoluto
(percentagem) para as variáveis categóricas e média e
desvio-padrão para as variáveis contínuas. Determi-
nou-se a proporção de doentes não-frágeis, pré-frágeis
e frágeis (com SF) no total e no grupo etário com mais
de 85 anos. Foi avaliada a associação entre a SF e a ida-
de através do t-teste e a associação entre a SF e o sexo,
o estado civil e a escolaridade utilizando o teste do Qui-
-quadrado.

RESULTADOS
Dos 408 participantes todos foram incluídos no es-

tudo. Destes, 54,7% (223) eram do sexo feminino e
45,3% (185) do sexo masculino. A média de idades foi
de 74,3 ± 6,6 anos e a mediana de 73 anos. De entre os
participantes, 9,7% tinham idade igual ou superior a 85
anos. Relativamente ao estado civil, 4,3% eram soltei-
ros, 64,6% casados, 0,3% viviam em união de facto,
28,9% eram viúvos, 1,6% divorciados e 0,3% separados.
Relativamente à escolaridade, 34,2% dos participantes
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tinham um nível de escolaridade inferior à 4ª classe,
46,6% tinham o 1º ciclo de escolaridade, 7,8% o 2º ciclo
de escolaridade, 5,9% o 3º ciclo de escolaridade, 3,7%
o ensino secundário e 1,9% o ensino superior.

No questionário PRISMA-7 obteve-se um total de
231 participantes (56,6%) com score entre 1 e 2; e 164
participantes (40,1%) com score superior ou igual a 3
(Figura 1). No Gait Speed Test 185 participantes (45,4%)
alcançaram um valor igual ou superior a 0,8m/seg; e 223
participantes (54,6%) um valor inferior a 0,8m/seg (Fi-
gura 2).

Na amostra em estudo foram identificados, utili-
zando os critérios descritos, 75 participantes pré-frágeis
(18,3%) e 141 participantes frágeis/SF positivo (34,5%).

Com idade igual ou superior a 85 anos identifica-
ram-se um (1,3%) nos indivíduos pré-frágeis e 31
(22,0%) nos indivíduos frágeis.

Considerando a amostra de participantes com ida-
de igual ou superior a 85 anos, a presença de indivíduos
frágeis é de 79,5% e na amostra de participantes com
idade inferior a 85 anos a presença de indivíduos frá-
geis é de 29,8% (Figura 3).

A análise entre as características demográficas e a
presença de SF revelou uma associação para a idade, a
escolaridade e o estado civil (Quadro II).

DISCUSSÃO
A prevalência da SF na amostra foi de 34,5%, valor su-

perior ao expectável, considerando os dados do FIT FOR

FRAILTY CONSENSUS BEST PRACTICE GUIDANCE FOR THE CARE OF

OLDER PEOPLE LIVING WITH FRAILTY IN COMMUNITY AND OUT-
PATIENT SETTINGS, da British Geriatrics Society4 (indivídu-
os +65 anos: 10%; e +85 anos: 25-50%), do FRAILTY IN

GERIATRICS REVIEW SYLLABUS, da American Geriatrics Soci-
ety2 (indivíduos +65 anos: 7-10%) e os dados do PREVA-
LENCE OF FRAILTY IN MIDDLE-AGED AND OLDER COMMUNITY-
-DWELLINGEUROPEANS LIVING IN 10 COUNTRIES16 (indivíduos
+65 anos: 17,0%). Neste último estudo foi notada uma
maior prevalência da SF nos países incluídos do Sul da
Europa [Espanha (indivíduos +65 anos: 27,3%), Itália
(indivíduos +65 anos: 23,0%), França (indivíduos +65
anos: 15,0%) e Grécia (indivíduos +65 anos: 14,7%)], as-
sim como uma prevalência maior de indivíduos pré-frá-
geis (50,9%, 45,6%, 43,6% e 44,9%, respetivamente).16

No estudo FRAILTY PREVALENCE AND SLOW WALKING SPEED IN

PERSONS AGE 65 AND OLDER: IMPLICATIONS FOR PRIMARY CARE,3

que teve lugar no norte de Madrid, a prevalência da SF
foi inferior à encontrada na presente amostra (indiví-
duos +65 anos: 10,5%; e +75 anos: 19,1%). Importa sa-
lientar que a diferença nestes dados poderá dever-se à
utilização de uma amostra de conveniência de pessoas
que recorrem à consulta nas USF em estudo. Tanto no

Resultados do questionário PRISMA-7

3,3%

56,6%

40,1%

Não frágil Pré-frágil Frágil

Figura 1. Resultados do questionário PRISMA-7.

Figura 2. Resultados do Gait Speed Test.

Resultados do Gait Speed Test

45,4%

54,6%

Não frágil - Gait speed test ≥0,8m/s

Frágil - Gait speed test <0,8m/s
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PREVALENCE OF FRAILTY IN MIDDLE-AGED AND OLDER COMMU-
NITY-DWELLINGEUROPEANS LIVING IN 10 COUNTRIES como no
FRAILTY PREVALENCE AND SLOWWALKING SPEED IN PERSONS AGE

65 AND OLDER: IMPLICATIONS FOR PRIMARY CARE as amostras
utilizadas são comunitárias, o que poderá justificar uma
prevalência menor.

A relação entre a SF e a idade está bem estabeleci-
da.1,3,11,16 Na presente amostra também se demonstrou

um aumento da prevalência com a idade
estatisticamente significativo, com a pre-
valência a aumentar de 29,8% nos indiví-
duos entre os 65 e os 84 anos para 79,5% na-
queles com 85 ou mais anos.

Tal como noutros estudos, na presente
amostra também se encontrou uma asso-
ciação com o sexo feminino, com a popu-
lação não casada e com a população que
tem menos de quatro anos de escolarida-
de; em todos, esta associação foi estatisti-
camente significativa, exceto no sexo femi-
nino.1,3,16

As limitações do estudo referem-se a aspetos ine-
rentes à seleção da amostra, nomeadamente à exclusão
de indivíduos que não se desloquem à USF, como os
acamados ou institucionalizados ou aqueles que se des-
locam por cadeira de rodas, pela impossibilidade de
realizar o Gait Speed Test. De referir ainda a possibili-
dade de existirem pessoas que cumprem os critérios de
seleção e que não frequentam os CSP. Esta possível li-
mitação carece de dados estatísticos.

Relativamente às ferramentas utilizadas, a aplicação
do questionário PRISMA-7 teve uma duração média de
um minuto por utente e a prova do Gait Speed Test foi
realizada numa média de três minutos por utente. Es-
tes dados sugerem a sua aplicabilidade em consulta pe-
los profissionais de saúde, possibilitando a identifica-
ção de pessoas em risco e a promoção de estratégias de
intervenção precoce.

Está descrito que o Gait Speed Test e o PRISMA-7 são
testes muito sensíveis, mas moderadamente específi-
cos na determinação da SF,3-4 razão pela qual a British
Geriatrics Society4 recomenda a utilização conjunta de
ambas as ferramentas como forma de aumentar a es-
pecificidade diagnóstica4,8 Até à data não foram publi-
cados estudos que utilizem estas duas ferramentas em
conjunto, não havendo estudos passíveis de compara-
ção direta.

Os resultados deste estudo permitem refletir sobre
os atuais sistemas de apoio à população idosa em Por-
tugal e sobre a necessidade de se implementarem es-
tratégias de intervenção no isolamento social e na pro-
moção do envelhecimento ativo. A identificação dos
indivíduos frágeis nas unidades funcionais poderá abrir
as portas à implementação de projetos de intervenção,

Variáveis Não frágil Frágil P

Idade 71,9 ± 5,2 78,7 ± 6,6 <0,05

Sexo 0,938
Feminino 54,5% 55,0%
Masculino 45,5% 45,0%

Escolaridade <0,05
<4ª Classe 26,5% 48,6%
1º Ciclo 47,4% 45,0%
2º Ciclo 9,5% 4,5%
3º Ciclo 9,0% 0,0%
Secundário 5,2% 0,9%
Superior 2,4% 0,9%

Estado civil <0,05
Solteiro 3,3% 6,3%
Casado 75,4% 44,1%
Divorciado 2,4% 0,0%
União de facto 0,5% 0,0%
Viúvo 18,0% 49,5%
Separado 0,5% 0,0%

QUADRO II. Análise comparativa de ambos os grupos
de inquiridos

% de indivíduos com < 85 anos
com SF

% de indivíduos com >= 85 anos
com SF

29.80%

79.50%100%

80%

60%

40%

20%

0%

Prevalência da SF de acordo com a idade

Figura 3. Prevalência da síndroma de fragilidade de acordo com a idade.
Legenda: SF = Síndroma de fragilidade.
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recrutando as diversas valências dos CSP e exponen-
ciando a sua prestação individual.

Mais estudos são ainda necessários por forma a de-
terminar a prevalência da SF noutras regiões de Portu-
gal e o seu impacto.
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ABSTRACT

PREVALENCE OF FRAILTY SYNDROME IN THE NORTHERN REGION OF MAINLAND PORTUGAL
Objective: To determine the prevalence of Frailty Syndrome in the population of the northern region of mainland Portugal.
Study type: Observational study, descriptive and transversal.
Setting: USF Nova Era, USF Veiga do Leça, USF Cristelo, USF São Miguel-O-Anjo.
Participants: Patients born before 1952 at the time of the study.
Methods: A convenience sample of 408 participants was selected from the population of users born before 1952, enrolled in
the family health units included in this study (N=7,189) in March 2016. The number of participants was distributed among the
four units, according to their relative weight in the population [USF Nova Era (132), USF Veiga do Leça (94), USF Cristelo (86),
and USF São Miguel-O-Anjo (96)]. A demographic questionnaire, the PRISMA-7 questionnaire and the Gait Speed Test (for a
distance of four meters) were applied. Statistical analysis was performed using SPSS® v. 20.
Results: The mean age was 74.3 ± 6.6, and 54.7% of the participants were women. Most were married (64.6%) and had the
first cycle of schooling (46.6%). The prevalence of frailty syndrome was 34.5%, and the prevalence of pre-frailty was 18.3% for
the study sample. The prevalence of frailty syndrome increases with age, in the unmarried population, and in those with less
than four years of schooling.
Conclusion: The prevalence of frailty syndrome is higher than the values reported in European and North American literature,
but similar to those described in Southern European countries.

Keywords: Frailty; Geriatrics; Frail elderly.
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1. USF Espaço Saúde

INTRODUÇÃO

A
medicina geral e familiar (MGF) e os cuidados
de saúde primários (CSP) desempenham um
papel fulcral no funcionamento de todo o sis-
tema de saúde, tendo como objetivo a pro-

moção da saúde, a prevenção da doença e a ligação a
outros serviços de saúde, garantindo a continuidade
dos cuidados.

Ana Azevedo Ramos, Inês Proença, João Magalhães, Leonor Grijó, Liliana Beirão, Maria João Canavez Peixoto,1 Sílvia Camões

Caracterização das consultas
abertas

RESUMO
Objetivos:A consulta aberta (CA) é um tipo de consulta fundamental no âmbito dos cuidados de saúde primários (CSP) e de-
sempenha um papel central para a gestão eficiente de recursos, sustentabilidade e qualidade do Serviço Nacional de Saúde
(SNS). Este estudo teve como principal objetivo a caracterização das CA da USF Espaço Saúde através do estudo de um con-
junto alargado de variáveis, incluindo os motivos de consulta e os diagnósticos registados em cada consulta.
Tipo de estudo: Estudo transversal descritivo.
Local: USF Espaço Saúde, ACeS Grande Porto VI – Porto Ocidental.
População: Utentes que recorreram à CA da USF Espaço Saúde durante os meses de janeiro, abril e julho de 2014.
Métodos: Foi realizada a colheita de um conjunto de variáveis (idade, género, comorbilidades, nível de escolaridade, situação
laboral, médico de família, médico que realizou a consulta aberta, isenção ou não-isenção de taxa moderadora, número total
de consultas que o utente teve no ano de 2014, motivo da consulta aberta, diagnóstico segundo a ICPC-2 e referenciação para
o SU/Hospital) através do SClínico®. A análise estatística dos dados foi realizada através do programa Microsoft Excel 2015®.
Resultados: Foram realizadas um total de 1.310 CA, representando 41,2% do total das consultas presenciais. A maioria dos
utentes pertencia ao sexo feminino (62,7%, n=821), apresentando uma média de idades de 44,8 anos. Os utentes que mais re-
correram a CA foram aqueles que em relação à sua situação profissional se encontravam no ativo (41,5%, n=544) e que eram
isentos de taxas moderadoras (58,7%, n=769). O motivo mais registado de CA foi o A62 – Procedimento administrativo (6,12%),
seguindo-se o R05 – Tosse (5,35%); o A31 e o W31 – Exame médico/avaliação de saúde parcial (ambos com 4,97%). O diag-
nóstico mais registado foi o R74 – Infeção aguda do aparelho respiratório superior (6,52%), seguido por A98 – Medicina pre-
ventiva/Manutenção da saúde (5,71%) e K86 – Hipertensão sem complicações (5,18%). Foi realizada referenciação para o ser-
viço de urgência em apenas 22 consultas (1,9%) e referenciação a consulta hospitalar em 78 consultas (6,0%).
Conclusões: Para além da caracterização detalhada da CA realizada na USF, o estudo permitiu verificar a importância de se in-
vestir na literacia em saúde dos utentes, no sentido de compreenderem as indicações específicas que devem motivar a ida à CA.
Os resultados do estudo reforçam, ainda, a importância de um correto registo clínico que, por vezes por falta de gestão de tempo
dos profissionais, fica comprometido, limitando não só o seguimento clínico do utente como uma possível investigação futura.
Através da análise crítica dos principais motivos/diagnósticos pelos quais os utentes recorrem à CA será possível uma melhor ges-
tão de recursos que, aliados ao trabalho em equipa, permitirão uma melhor assistência e qualidade de resposta no âmbito das CA.

Palavras-chave: Consulta aberta; Intersubstituição médica.

A evolução dos CSP ao longo do tempo tem sido con-
tínua e a evidência científica a nível internacional indi-
ca que os sistemas de saúde baseados em cuidados pri-
mários efetivos, com profissionais altamente treinados
e exercendo na comunidade, prestam cuidados com
maior efetividade, tanto em termos de custos como em
termos clínicos, em comparação com os sistemas com
uma fraca orientação para os cuidados primários.1

Desta forma, as evidências demonstram que os CSP
estão associados a uma distribuição mais equitativa da
saúde pelas populações, com centralidade nas pessoas,

estudosoriginaisDOI: 10.32385/rpmgf.v34i6.12082
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atribuindo ao médico de família um papel de «porta de
entrada» no sistema de saúde.2

Assim, o médico de família permite o contacto com
o Sistema Nacional de Saúde a toda a população, ga-
rantindo-lhe acesso a cuidados de saúde, tanto a nível
de consulta programada (consulta com marcação pré-
via) como a nível de atendimento no próprio dia (con-
sulta não programada), sendo este tipo de consulta de-
nominada de consulta aberta (CA). É uma consulta com
critérios bem definidos, criada para o atendimento de
utentes com patologia aguda ou agravamento de pato-
logia crónica.

Segundo o documento da Missão para os Cuidados
de Saúde Primários, a CA é definida como um “período
de consulta com marcação presencial ou telefónica só
no próprio dia”.3 Com o mesmo princípio existe tam-
bém nas Unidades de Saúde Familiares (USF) a CA da
USF que se define, segundo este documento, como “pe-
ríodo de consulta com marcação presencial ou telefó-
nica só no próprio dia, para garantir a intersubstituição.
Poderá não existir como período autónomo se a USF as-
sumir a intersubstituição nos períodos personalizados
de consulta individual”.3

Na USF Espaço Saúde, unidade de saúde familiar no
Porto, quando um utente necessita de atendimento no
próprio dia, sem possibilidade de marcação de consul-
ta programada, pode recorrer à CA. É uma consulta de
iniciativa do utente, que funciona diariamente entre as
8h00 e as 20h00, com duração de 15 minutos, permi-
tindo a resposta a situações agudas.

No entanto, em Portugal, à semelhança do que acon-
tece em muitos outros países, há pouca informação so-
bre os motivos que levam os utentes a dirigir-se aos
CSP, nomeadamente em situações agudas. Sabe-se
também que muitas vezes os doentes apresentam quei-
xas que resultam de uma panóplia complexa de ele-
mentos físicos, psicológicos e sociais,4 o que leva os
utentes a recorrer inúmeras vezes aos serviços de saú-
de, tornando mais complexa a avaliação dos motivos da
sua recorrência aos serviços de saúde.

Neste sentido, os profissionais da USF Espaço Saú-
de consideram que o conhecimento dos motivos de CA
e do padrão de utilização dos utentes poderá ter um im-
pacto significativo na eficiência da atuação médica e na
dinâmica de trabalho da USF, o que se traduzirá em ga-
nhos em saúde para os utentes.

Este estudo teve como principal objetivo caracteri-
zar o perfil de CA da USF Espaço Saúde durante os me-
ses de janeiro, abril e julho de 2014. Para tal procedeu-
-se à identificação e quantificação dos principais diag-
nósticos segundo a codificação em CSP, a International
Classification of Primary Care, 2nd edition (ICPC-2), à
avaliação da frequência de intersubstituição médica e
à frequência de referenciação para o serviço de urgên-
cia (SU) e outras especialidades hospitalares.

MÉTODOS
Tratou-se de um estudo descritivo (retrospetivo), ob-

servacional e transversal realizado na USF Espaço Saú-
de pertencente ao Agrupamento de Centros de Saúde
(ACeS) Porto Ocidental.

Foram obtidos dados correspondentes aos meses de
janeiro, abril e julho de 2014 e a população estudada en-
globou todos os utentes que recorreram à CA da USF
Espaço Saúde durante o período de estudo. Não foram
estabelecidos critérios de exclusão.

O protocolo do estudo foi apresentado em reunião
médica e obteve aprovação dos médicos especialistas
e da coordenadora da USF Espaço Saúde. Foi poste-
riormente submetido à Comissão de Ética da Adminis-
tração Regional de Saúde (ARS) do Norte, obtendo pa-
recer favorável, e garantida a autorização do Diretor
Executivo do ACeS Porto Ocidental.

Para o estudo foram definidas variáveis qualitativas
(género, escolaridade, situação laboral, isenção de taxa
moderadora, patologias crónicas, médico que realizou
a consulta, médico de família do utente, motivo da con-
sulta, diagnóstico, referenciação para o SU para espe-
cialidades hospitalares [código 67 segundo a ICPC-2,
International Classification of Primary Care, 2nd edition],
data da consulta, dia da semana da consulta) e quanti-
tativas (idade, número de consultas no último ano –
2014).

As informações foram recolhidas através do proces-
so clínico eletrónico SClínico® e do Módulo de Infor-
mação e Monitorização das Unidades Funcionais
(MIM@UF®); os dados obtidos foram codificados e in-
troduzidos em base de dados construída para o efeito,
com recurso ao programa Microsoft Office Excel 2015®.
Para a colheita de dados foi atribuído um médico es-
pecialista a cada investigador e, de forma a garantir o
anonimato dos médicos, estes foram codificados com
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letras de A a E por um investigador, o qual não efetuou
colheita de dados. Todos os investigadores fizeram a
recolha de dados nas instalações da USF Espaço Saúde
fora do seu horário de trabalho.

Foi estudada cada variável. Nas variáveis contínuas
procedeu-se ao cálculo de média e desvio-padrão para
as distribuições normais e mediana para as distribui-
ções assimétricas. Para as variáveis qualitativas obtive-
ram-se tabelas de frequência e foi realizada a sua re-
presentação gráfica através de gráficos de barras.

A análise estatística dos dados foi realizada através
do programa Microsoft Excel 2015®.

RESULTADOS
No decorrer do período estudado foram realizadas

um total de 1.310 CA na USF Espaço Saúde. O número
total de consultas presenciais efetuadas neste período
foi de 3.182 consultas, representando as CA 41,2% do
total destas consultas (45% em janeiro, 38% em abril e
39% em julho).

Dos três meses em estudo, o mês de janeiro foi o que
registou um maior número de CA (38,9% em Janeiro,
n=509) (Quadro I).

No que concerne ao dia da semana, a quinta-feira foi
o dia com um maior número de CA (24,0%, n=314), se-
guida da segunda-feira (23,7%, n=310) e da terça-feira
(20,6%, n=270), não sendo esta diferença, no entanto,
significativa.

Através da consulta da plataforma MIMUF® conta-
bilizou-se um total de 8.605 utentes dos cinco médicos
da unidade. O médico com menor número de utentes
foi o médico B (19,77%; n=1.701), enquanto o médico
D foi o que apresentou um maior número de utentes
(20,31%; n=1.748).

Em relação às características demográficas da po-
pulação incluída no estudo (Quadro II) verificou-se que
a maioria dos utentes pertencia ao sexo feminino
(62,7%, n=821) e com uma média de idade de 44,8 anos
(mediana=46,0 anos; variação entre dois e 94 anos).
Quando comparados os dados prévios com os da po-
pulação total inscrita na USF no ano em estudo, é con-
cordante a predominância do sexo feminino (51,82%;
n=4.312).

Na análise da situação profissional, a maioria das CA
foram realizadas a utentes que estavam no ativo (41,5%,
n=544), seguidas das consultas a utentes desemprega-

dos (25,6%, n=335), reformados (17,3%, n=227) e, por
último, aos estudantes (14,4%, n=188). Em 16 consul-
tas (1,2%) não havia qualquer registo da situação pro-
fissional dos utentes.

Relativamente à isenção das taxas moderadoras ve-
rificou-se que a maioria das CA se realizaram a utentes
isentos (58,7%, n=769), não havendo registo deste

Total
(n=1.310)

Género, n (%)

Feminino 821 (62,7)

Masculino 489 (37,3)

Situação profissional, n (%)

Ativo(a) 544 (41,5)

Desempregado(a) 335 (25,6)

Reformado(a) 227 (17,3)

Estudante 188 (14,4)

Sem registo 16 (1,2)

Isenção taxa moderadora, n (%)

Isento 769 (58,7)

Não isento 540 (41,3)

Sem registo 1 (0,1)

Idade (anos)

N 1.310

média±DP 44,8±22,6

QUADRO II. Caracterização sociodemográfica da
amostra (n=1.310)

Mês (n)

Médico Janeiro Abril Julho TOTAL, n (%)

A 97 78 77 252 (19,2)

B 89 73 39 201 (15,3)

C 124 105 92 321 (24,5)

D 76 73 86 235 (17,9)

E 123 61 117 301 (23,0)

TOTAL, 509 390 411 1.310
n (%) (38,9) (29,8) (31,4) (100,0)

QUADRO I. Número total de consultas abertas por
médico e mês de realização (n=1.310)
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parâmetro apenas numa consulta. Na análise desta va-
riável verifica-se ainda que o médico E é o MF com uma
maior percentagem de utentes isentos que recorreram
à CA (34,8% do total de isentos), seguindo-se o médico
D (19,0%) e, posteriormente, o médico C (13,3%).

Quando analisado o grau de escolaridade no total
das CA realizadas, numa grande proporção (56,8%,
n=744) os utentes não tinham registo desta variável. A
Figura 1 representa a distribuição dos utentes com re-
gisto desta variável por nível de escolaridade.

Dos cinco profissionais incluídos no estudo destaca-
-se o médico C com o maior número de CA (24,5%;
n=321), seguido do médico E (22,3%; n=301), A (19,2%;
n=235), D (17,9%; n=235) e B (15,3; n=201) (Quadro I).

Quando analisada a percentagem de intersubstitui-
ção, o médico B foi o que mais intersubstituíu (Quadro
III), sendo que, do total de CA que realizou, 25,8% dos
utilizadores não integravam a sua lista. Já o médico que
menos intersubstituíu foi o médico E (15%). Os restan-
tes médicos A, C e D perfizeram um total de intersubs-
tituição de 23,8%, 18,7% e 17%, respetivamente. A mé-
dia de intersubstituição da USF foi de 19,6%.

Por outro lado, a lista de utentes mais utilizadora de
CA foi a do médico E, com os seus utentes a consumi-
rem um total de 371 CA, contabilizando mais de ¼ do

total de CA realizadas no período estudado (28,3%). Se-
gue-se, por ordem decrescente de utilização destas con-
sultas, a lista de utentes dos médicos C e D (Quadro III).

A média calculada de CA por utente no período es-
tudado foi de 1,4 (variação = uma e nove consultas).

Adicionalmente, e no sentido de compreender os
motivos que levaram cada utente a recorrer à CA, foi fei-
to o levantamento dos códigos ICPC-2 registados no
SClínico® para cada consulta.

Perfez-se um total de 1.470 motivos de consulta, sen-
do que em 294 CA não houve codificação do motivo, o
que corresponde a 22,4% do total de CA realizadas. A
média calculada foi de 1,4 motivos por CA (variação =
um e seis motivos).

Quando analisados os principais motivos pelos ca-
pítulos do ICPC-2 verificou-se, por ordem decrescente
de frequência, que o capítulo A – Geral e Inespecífico
foi o mais frequentemente registado (21,16%), seguin-
do-se o R – Aparelho Respiratório (11,43%) e o L – Sis-
tema músculo-esquelético (9,52%). Os outros capítulos
registados foram por ordem decrescente: D – Aparelho
digestivo (5,44%), W – Gravidez, parto e planeamento
familiar (4,97%), U – Aparelho urinário (2,59%), S – Pele
(2,52%), N – Sistema neurológico (2,04%), H – Ouvido
(1,77%) e K – Aparelho circulatório (1,50%).

Distribuição dos utentes por escolaridade
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Figura 1. Distribuição dos utentes por grau de escolaridade.
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Por sua vez, quando analisado especificamente o
motivo (subcapítulo do ICPC-2), o mais registado de CA
foi o A62 – Procedimento administrativo (6,12%), se-
guindo-se o R05 – Tosse (5,35%), A31 e W31 – Exame mé-
dico/avaliação de saúde parcial (ambos com 4,97%)
(Quadro IV).

Relativamente aos diagnósticos efetuados na CA,
contabilizaram-se um total de 1.718 diagnósticos, sen-
do que em 12 consultas não havia essa codificação. A
média calculada foi de 1,3 diagnósticos por CA (varia-
ção = um e cinco diagnósticos).

Na análise dos principais diagnósticos realizados por
capítulos da ICPC-2 verificou-se, por ordem decrescen-
te de frequência, que o capítulo R – Aparelho respirató-
rio foi o mais frequentemente registado (9,90%), segui-
do do P – Psicológico (7,34%), do L – Sistema músculo-
-esquelético (6,93%) e K – Aparelho circulatório (5,82%).

O diagnóstico em específico mais registado foi o R74
– Infeção aguda do aparelho respiratório superior da
ICPC-2 (6,52%). Seguem-se o A98 – Medicina preventi-
va/Manutenção da saúde (5,71%) e K86 – Hipertensão
sem complicações (5,18%) (Quadro V).

No que respeita aos antecedentes de saúde dos uten-
tes que recorreram à CA no período em estudo conta-
bilizou-se um total de 2.940 comorbilidades. Uma mé-
dia de 2,2 comorbilidades por CA (variação = uma e 20
comorbilidades). Destacam-se as cinco principais que,
no seu conjunto, perfazem 50,2% do total. Por ordem
decrescente de prevalência: P17 – Abuso do tabaco
(n=357, 12,1%), P76 – Perturbação depressiva (n=317,
10,8%), K86 – Hipertensão sem complicações (n=314,
10,7%), T93 – Alterações do metabolismo dos lípidos
(n=311, 10,6%) e P06 – Perturbação do sono (n=178,
6,1%).

Das 1.310 consultas realizadas, em apenas 22 casos
(1,9%) foi feita referenciação dos utentes ao serviço de
urgência hospitalar.

Contabilizou-se ainda um total de 78 referenciações
para a consulta externa hospitalar (6,0%). Destas, o ca-
pítulo mais frequentemente registado como motivo de
consulta foi o L – Sistema músculo-esquelético, que só
por si constituiu uma grande porção de todos os moti-
vos (30,3%). Neste grupo, quando analisados os moti-
vos em específico da CA, os três principais motivos fo-
ram: L01 – Sinal/sintoma do pescoço, L08 – Sinal/sin-
toma ombro e o W31 – Exame médico/avaliação de

n (%)

A62 – Procedimento administrativo 90 (6,1)

R05 – Tosse 78 (4,8)

A31 – Exame médico/avaliação de saúde/parcial 73 (5,0)

W31 – Exame médico/avaliação de saúde/parcial 73 (5,0)

R21 – Sinal/ sintoma da garganta 57 (3,9)

A03 – Febre 52 (3,5)

A60 – Resultados de análises/procedimentos 42 (2,9)

A61 – Resultado de outro prestador – 40 (2,7)
exame/análises/registos/carta/procedimentos

N01 – Cefaleia 30 (2,0)

L03 – Sinal/sintoma da região lombar 27 (1,8)

QUADRO IV. Análise comparativa de ambos os grupos
de inquiridos

Total
(n=1.310)

Total de CA realizadas por cada médico, 1.310 (100,0)
n (%)

Médico A 252 (19,2)

Médico B 201 (15,3)

Médico C 321 (24,5)

Médico D 235 (17,9)

Médico E 301 (23,0)

Total de CA por lista de utentes, n (%) 1.310 (100,0)

Lista médico A 215 (16,4)

Lista médico B 188 (14,4)

Lista médico C 289 (22,1)

Lista médico D 233 (17,8)

Lista médico E 371 (28,3)

Sem médico de família 14 (1,1)

Total de intersubstituição realizada por 257 (100,0)
cada médico, %

Médico A 60 (23,8)

Médico B 52 (25,7)

Médico C 60 (18,6)

Médico D 40 (17,0)

Médico E 45 (14,9)

QUADRO III. Número total de consultas abertas por
lista de utentes e % de intersubstituição (n=1.310)
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saúde/parcial. No entanto, tal como na análise pre-
viamente realizada, também no caso das referen-
ciações à consulta hospitalar o motivo muitas ve-
zes não é codificado (30%). Por sua vez, no que res-
peita aos diagnósticos específicos, os três mais fre-
quentes neste grupo foram: K86 – Hipertensão sem
complicações, P76 – Perturbação depressiva e o L08
– Sinal/sintoma ombro.

DISCUSSÃO
Este estudo teve como principal objetivo carac-

terizar o perfil das CA da USF Espaço Saúde, no-
meadamente no que diz respeito às características
dos utentes que recorrem a esta consulta, aos mo-
tivos pelos quais geralmente o fazem, bem como
avaliar a capacidade de resposta da USF perante
condições clínicas agudas.

Em destaque, e pelos resultados obtidos, facilmente
se concluiu que a percentagem de CA realizadas no pe-
ríodo estudado (41,2%) face ao total de consultas pre-
senciais realizadas foi bastante superior ao expectável
como objetivo a realizar em USF com características se-
melhantes. Perante este valor significativo, superior a
1/3 do total das consultas programadas, tornou-se es-
sencial analisar o perfil dos utilizadores, a avaliação no
atendimento médico das CA, bem como averiguar os
motivos para a sua procura. No entanto, importa real-
çar que esta percentagem diz respeito apenas aos me-
ses estudados (janeiro, abril e julho), pelo que uma va-
riação sazonal limita a extrapolação com validade da
percentagem de CA ao longo do ano.

Segundo as características demográficas da popula-
ção, a média de idades de 44,8 anos, abrangida na po-
pulação ativa, poderá dever-se à menor disponibilida-
de por parte dos utentes em recorrer à consulta pro-
gramada nos horários disponíveis. A distribuição dos
sexos, com um predomínio do sexo feminino, pode es-
tar relacionada com dois fatores: por um lado, com o
facto de as mulheres procurarem mais os cuidados de
saúde; por outro lado, verifica-se que uma das princi-
pais comorbilidades mais frequentemente verificadas
na CA foi a P76 – Perturbação depressiva que, como se
sabe, é mais frequente no sexo feminino.5

Salienta-se ainda que, apesar do maior número de
utilizadores estar no ativo (25,6%), a maioria dos utili-
zadores de CA estão isentos de taxa moderadora, con-

tribuindo como fator facilitador no que diz respeito ao
acesso a este tipo de consulta.

Dos meses estudados, o de janeiro foi o que apre-
sentou um maior número de CA. Estes resultados po-
derão dever-se ao perfil sazonal das infeções do siste-
ma respiratório, mais prevalentes nos meses de Inver-
no, o que vai de encontro ao diagnóstico mais regista-
do em CA (R74).

Dos cinco profissionais médicos incluídos no estu-
do, o que apresentou uma lista menor de utentes no ano
em que decorreu o estudo foi o médico B. No entanto,
a diferença entre este e o do profissional que apresen-
ta mais utentes (médico D) perfaz um total de 47 uten-
tes (0,55%), pelo que se conclui que a divergência no
número de CA entre os profissionais poderá ser expli-
cada por diferentes comportamentos dos seus utentes
e não pelo seu número absoluto. Por outro lado, o mé-
dico B teve uma ausência programada durante o mês
de julho, o que poderá também explicar um menor nú-
mero de consultas realizadas por este médico durante
este mês.

Considerando que os utentes isentos representam a
maioria dos utilizadores da CA (58,7%) e o facto de o
médico E ser o médico de família de 34,85% do total de
utentes isentos que recorrem à CA (número que é bas-
tante superior ao dos restantes profissionais), poderá,
em parte, explicar o facto de ser um dos profissionais
que realiza mais CA.

Relativamente à intersubstituição entre profissionais
médicos, o destaque do médico B, poderá ser explica-

n (%)

R74 – Infeção aguda do aparelho respiratório superior 112 (6,5)

A98 – Medicina preventiva/Manutenção da saúde 98 (5,7)

K86 – Hipertensão sem complicações 89 (5,2)

W14 – Contraceção, outros 54 (3,1)

P76 – Perturbação depressiva 52 (3,0)

D73 – Gastroenterite, presumível infeção 36 (2,1)

T90 – Diabetes não insulino-dependente 36 (2,1)

L86 – Síndroma da coluna com irradiação de dores 34 (2,0)

U71 – Cistite/outra infeção urinária 34 (2,0)

H71 – Otite média aguda/meringite 32 (1,9)

QUADRO V. Dez principais diagnósticos realizados na 
consulta aberta por ICPC-2
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do pela percentagem de utilizadores das CA de cada
profissional. Sendo os utentes deste médico os menos
utilizadores, isto é, os que menos recorrem a CA
(14,35%), este facto poderá contribuir para a maior dis-
ponibilidade por parte deste médico. Por sua vez, o fac-
to de o médico E ser o profissional que menos inter-
substitui corrobora esta afirmação, particularmente
tendo em conta que os seus utentes são os mais utili-
zadores das CA (28,32%).

De forma a compreender com maior precisão se os
resultados relativamente à população que recorre à CA
se devem a questões comportamentais dos utentes ou
se são simplesmente representativos da população glo-
bal da USF seria necessário complementar este estudo
com os dados de um ano, relativos não apenas à CA,
mas também às outras consultas presenciais. Adicio-
nalmente seria importante a realização de estudos se-
melhantes ao presente estudo, com foco na caracteri-
zação da CA em outras USF do mesmo ACeS, com o in-
tuito de comparar resultados e melhorar atitudes.

Relativamente aos motivos pelos quais os utentes da
USF Espaço Saúde recorrem à CA, verificou-se que em
22,4% das consultas não foi efetuado o registo deste
dado, pelo que as conclusões efetuadas podem ser alvo
de viés. Estes dados permitem salientar a urgência da
adoção de uma codificação mais eficaz por parte da
equipa médica, não só pelo seu benefício na prática clí-
nica, mas para a realização de eventuais estudos futu-
ros. Com os dados obtidos verificou-se, por capítulos do
ICPC-2, que o A – Geral e Inespecífico foi o mais regis-
tado. Pela discriminação da lista dos 10 principais mo-
tivos de consulta enquadrados neste capítulo verificou-
-se que a maioria diz respeito a atividades administra-
tivas (como a emissão de incapacidade temporária para
o trabalho), atividades de avaliação do estado de saúde,
pedidos de avaliação de resultados de exames comple-
mentares de diagnóstico ou mesmo para mostrar car-
tas de outros profissionais de saúde (ICPC-2: A62, A31,
A60 e A61). Assim, foi possível verificar que muitas des-
tas atividades estão fora do âmbito daquilo que devem
ser os motivos da CA e que deverão ser antes incluídas
no âmbito das consultas programadas. Nesta orienta-
ção, a informação relativa aos verdadeiros motivos de CA
deverá ser reforçada a todos os utentes desta unidade.

Por outro lado, em relação aos diagnósticos mais
codificados verificou-se que o capítulo R – Aparelho

respiratório foi o mais registado (9,90%) e, quando des-
criminado, foi o R74 – Infeção aguda do aparelho res-
piratório superior (6,52% das CA) a codificação mais
prevalente. Estes dados são consistentes com os dez
principais motivos de CA dos utentes (Quadro IV)
onde, excluindo os motivos específicos do capítulo A
previamente mencionados, são também os mais pre-
valentes, associados à codificação A03 – Febre e N01 –
Cefaleia, sintomas que estão frequentemente relacio-
nados com as infeções agudas do aparelho respirató-
rio superior.

Quanto à referenciação dos utentes ao serviço de ur-
gência verificou-se que a grande maioria dos utentes
que recorre a CA (98,1%) não necessitou de ser refe-
renciado, concluindo-se que a USF consegue dar res-
posta à quase totalidade dos casos.

Por sua vez, no caso da necessidade de referenciação
do utente para a consulta hospitalar, verificou-se que
esta também é realizada numa pequena percentagem
do total de CA (6%). Destas, verificou-se que o capítu-
lo L – Sistema músculo-esquelético foi o mais frequen-
temente registado como motivo de consulta (30% de to-
dos os motivos registados nestas consultas), provavel-
mente por se tratar de um capítulo que abrange pato-
logias com maior cronicidade clínica (em que os
utentes apresentam frequentemente necessidade de
recorrer a CA devido a agudizações da dor) e também
pela maior necessidade de estudo adicional através de
meios complementares de diagnóstico, o que vai de en-
contro aos resultados obtidos. No entanto, tendo em
conta que a patologia músculo-esquelética inclui maio-
ritariamente situações que, pela sua cronicidade, de-
veriam ser preferencialmente abordadas numa con-
sulta programada, estes dados corroboram a necessi-
dade de investir em educação para a saúde, de modo a
explicar aos utentes os motivos da CA.

O diagnóstico mais registado aquando da referen-
ciação foi o K76 – Hipertensão sem complicações. Este
facto permitiu concluir que provavelmente na maioria
das codificações K76 a CA serviu para abordar não só
os motivos pelos quais os utentes recorreram à CA,
como também outros problemas crónicos como a hi-
pertensão arterial (codificando-o através do programa
SClínicoÒ), evitando a necessidade de uma segunda
deslocação à unidade. Já a codificação P76 – Perturba-
ção depressiva, que surgiu como o segundo diagnósti-
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co mais frequente quando os utentes foram referen-
ciados, apresenta-se mais fortemente relacionado com
a dor crónica associada às patologias do aparelho mús-
culo-esquelético.

Relativamente aos antecedentes patológicos, os
utentes que mais recorreram a CA apresentavam como
comorbilidade mais frequente o P17 – Abuso do taba-
co que, por si só aumenta o risco de infeções agudas do
aparelho respiratório superior (diagnóstico mais regis-
tado em CA) e está igualmente de acordo com o R05 –
Tosse (o segundo dos 10 principais motivos de CA). Des-
ta forma, é fulcral e urgente a necessidade de se apos-
tar nos incentivos à cessação tabágica, em todos os mo-
mentos de consulta, mesmo durante a CA, e a necessi-
dade da realização de intervenção breve e/ou sugerir
com maior frequência a marcação de consulta de ces-
sação tabágica.

Este estudo permitiu concluir, em primeiro lugar, a
importância de se investir na literacia em saúde dos
utentes no sentido de compreenderem as indicações
específicas que devem motivar a ida à CA. Os resulta-
dos do estudo reforçam ainda a importância de um cor-
reto registo clínico que, por vezes, por falta de gestão
de tempo dos profissionais fica comprometido, limi-
tando não só o seguimento clínico do utente como uma
possível investigação futura. Através da análise crítica
dos principais motivos/diagnósticos pelos quais os
utentes recorrem à CA será possível uma melhor ges-
tão de recursos que, aliados ao trabalho em equipa, per-

mitirão uma melhor assistência e qualidade de respos-
ta no âmbito das CA.
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ABSTRACT

WALK-IN APPOINTMENTS: A CROSS-SECTIONAL DESCRIPTIVE ANALYSIS IN A PORTUGUESE FAMILY HEALTH
UNIT
Objectives:Walk-in Appointments (WIA) are fundamental for Primary Healthcare (PHC) and play a vital role towards the effi-
cient management of resources, sustainability and quality of the National Health System (NHS). This study had as main ob-
jective to characterise the WIA at Espaço Saúde Family Health Unit (FHU) through the study of a wide set of variables, inclu-
ding reasons for encounter and diagnoses registered in each appointment.
Type of study: Cross-sectional, descriptive study
Location: Espaço Saúde FHU, ACeS Porto Ocidental, Portugal
Population: Patients observed in WIA at Espaço Saúde FHU in January, April, and July 2014.
Methods: A set of variables (age, gender, comorbidities, schooling level, work status, family physician, physician that held the
appointment, exemption or non-exemption from user fees, total number of appointments that each patient had in 2014, rea-
son for WIA, main diagnosis according to ICPC-2, and referral to the Emergency department / Hospital) were collected via the
SClínico® software. Statistical analysis of the data was performed using Microsoft Excel 2015®.
Results: A total of 1,310 WIA were performed, representing 41.2 % of the total number of face-to-face appointments. Most
patients were female (62.7%, n=821) with an average age of 44.8 years. The most frequent users were those who were pro-
fessionally active (41.5%, n=544) and exempt from user fees (58.7%, n= 769). The most commonly reported reason for WIA
was A62 – Administrative Procedure (6.12%), followed by R05 – Cough (5.35%), and by A31 and W31 – Medical Examination /
Partial Health Evaluation (both at 4.97%). The most frequent diagnosis was R74 – Acute Upper Respiratory Infection (6.52%),
followed by A98 – Health Maintenance / Prevention (5.71%) and K86 – Hypertension without complications (5.18%). The refer-
ral to emergency department occurred in only 22 appointments (1.9%) and referral to Hospital appointment occurred in 78
appointments (6.0%).
Conclusions: In addition to the detailed characterization of WIA at the FHU, this study highlights the importance of improving
patients’ health literacy, so that they can understand the specific indications that justify a WIA. The results of the study also
reinforce the importance of an accurate clinical record that may often be jeopardized by clinicians’ time constraints, limiting
not only the adequate follow-up of patient, but also future investigations. A critical analysis of the main reasons for encoun-
ter/diagnoses observed in WIA will allow to better manage resources that, together with teamwork, will allow a better provi-
sion of care and improve the quality of service delivery in WIA.

Keywords:Walk-in Appointments; Medical inter-substitution
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INTRODUÇÃO

P
ortugal afigura-se como o país da Europa Oci-
dental com a taxa mais elevada de doentes infe-
tados pelo vírus da imunodeficiência humana
(VIH) apresentando, na sua maioria, coinfecção

com papilomavírus humano (HPV). Com o aumento da
esperança de vida destes doentes, graças à terapêutica
antirretroviral, os médicos de família (MF) serão cada

Álvaro Rodrigues Teixeira,1 João Borges da Costa2-3

Patologia anogenital por 
papilomavírus humano em
doentes com vírus da 
imunodeficiência humana

RESUMO
Objetivo:Analisar o efeito da terapêutica Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART) nas infeções por Papilomavírus Humano (HPV)
em doentes com vírus da imunodeficiência humana (VIH) positivos, nomeadamente homens que fazem sexo com homens (HSH). O
objetivo secundário é valorizar a importância do médico de família no rastreio destas infeções, atendendo ao seu impacto na quali-
dade de vida dos doentes.
Fontes de dados: Guidelines Finder, National Guidelines Clearinghouse,UpToDate,The Cochrane Database,Medscape, MEDLINE/PubMed.
Métodos de revisão: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica em base de dados de sites de medicina baseada na evidência. Foram uti-
lizados como termos MeSH ‘HPV’, ‘HIV’, ‘HAART’ e pesquisados artigos publicados após 2005 nas línguas portuguesa e inglesa. Foram
selecionados os artigos que cumpriam o objetivo do trabalho e os critérios de inclusão. Foi também consultado o arquivo de fotogra-
fias da consulta de venereologia do Hospital de Santa Maria. 
Resultados: Da pesquisa efetuada foram selecionados seis artigos (cinco revisões sistemáticas e uma norma de orientação clínica). A
terapêutica HAART diminuiu a incidência de doenças oportunistas, mas não teve efeito na diminuição das infeções provocadas por
HPV. As alterações anogenitais mais comuns são os condilomas acuminados, mas podem ocorrer lesões pré-malignas e malignas como
a neoplasia intraepitelial anal e o cancro anal. A incidência e a prevalência das alterações dermatológicas por HPV têm vindo a au-
mentar nos doentes com infeção por VIH, nomeadamente em HSH.
Conclusão: As lesões provocadas pelo HPV, em doentes infetados pelo VIH, têm vindo a aumentar. Não se verificou benefício nesse
aspeto por parte da terapêutica HAART. A elevada morbilidade e mortalidade associada a estas lesões torna importante a criação de
programas de rastreio, de modo a diagnosticar precocemente estas alterações e implementar o tratamento mais adequado para um
melhor prognóstico.

Palavras-chave: HPV; VIH; HAART; Anogenital.

vez mais abordados e confrontados por patologias exis-
tentes nestes doentes, nomeadamente patologia anoge-
nital associada ao HPV, que não tem obtido benefícios
com o tratamento Highly Active Antiretroviral Therapy
(HAART).

OBJETIVO
O presente artigo tem como objetivo analisar o efeito

da terapêutica HAART nas infeções por HPV em doentes
infetados pelo VIH, nomeadamente HSH. O objetivo se-
cundário é valorizar a importância do médico de família
no rastreio destas infeções, atendendo ao seu impacto na
qualidade de vida dos doentes.

revisõesDOI: 10.32385/rpmgf.v34i6.11983
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MÉTODOS
Procedeu-se a uma pesquisa bibliográfica de meta-

-análises, revisões sistemáticas, ensaios clínicos contro-
lados e aleatorizados e normas de orientação clínica nas
bases de dados MEDLINE/PubMed, Guidelines Finder,
National Guidelines Clearinghouse,UpToDate,The Coch-
rane Database,Medscape. Foram utilizados como termos
MeSH ‘HPV’, ‘HIV’, ‘HAART’ e selecionados artigos publi-
cados desde janeiro de 2005 até fevereiro de 2016. Foram
incluídos artigos nas línguas portuguesa e inglesa que
respeitassem os seguintes critérios de inclusão: doentes
infetados por HPV e VIH, sob terapêutica HAART, com o
objetivo de avaliar o efeito desse tratamento nas lesões
anogenitais provocadas pelo HPV.

Foram excluídos artigos com data anterior a janeiro de
2005 que não cumprissem os critérios de elegibilidade e
que divergissem do objetivo do estudo.

Foram identificadas 180 publicações nas fontes de in-
formação selecionadas, das quais 82 foram excluídas por
leitura do título. Após leitura do abstract e aplicação dos
critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados seis
artigos (cinco revisões sistemáticas e uma norma de
orientação clínica) para a redação do presente artigo.

Foi também consultado o arquivo de fotografias da
consulta de venereologia do Hospital de Santa Maria.

RESULTADOS
Entre 1983 e 2015 foram diagnosticados em Portugal

54.297 casos de infeção por VIH, dos quais 21.177 com sín-
droma da imunodeficiência adquirida (SIDA). Apesar de
existir uma tendência decrescente de novos diagnósticos
desde 2008, Portugal tem apresentado as mais elevadas ta-
xas de novos casos de infeção VIH e SIDA da Europa Oci-
dental ao longo de vários anos. Nos anos mais recentes
tem-se observado um aumento do número de novos diag-
nósticos em homens que têm sexo com homens (HSH),
mais jovens que os indivíduos diagnosticados nas restan-
tes categorias de transmissão. No ano de 2015 foram diag-
nosticados em Portugal 990 novos casos de infeção por
VIH. Os casos em HSH correspondem a 69,7% dos diag-
nósticos em indivíduos de idade inferior a 30 anos e a
39,2% do total dos diagnósticos realizados.1

Após a introdução da terapêutica HAART, a morbili-
dade e mortalidade associada ao VIH diminuiu drastica-
mente. Diminui a prevalência de infeções oportunistas,
aumentando a esperança de vida destes doentes e os car-
cinomas tornaram-se a principal causa de morbimorta-

lidade.2-4 Com a terapêutica introduzida e com o aumento
do tempo de vida dos doentes registou-se uma diminui-
ção das doenças definidoras de SIDA e aumentaram os
cancros em comum com a população seronegativa,
como o cancro da mama, da próstata, cólon. Ao longo dos
anos tem-se verificado que determinados cancros ocor-
rem com maior frequência em pessoas infetadas com
VIH, como o cancro do pulmão, carcinoma hepatocelu-
lar, cancro anal, cancro orofaríngeo, linfomas e cancro da
pele não-melanoma.2,6

Uma larga proporção de indivíduos com VIH encon-
tra-se co-infetada com o HPV, uma das infeções sexual-
mente transmissíveis mais comuns e importante causa
de neoplasia anogenital e lesões pré-neoplásicas.5 A te-
rapêutica HAART, apesar de ter diminuído a prevalência
da maioria das infeções, não demonstrou ter efeito po-
sitivo na diminuição de infeções genitais pelo HPV. Es-
tas infeções estão geralmente presentes na região ano-
genital da maioria dos indivíduos infetados pelo VIH, no-
meadamente nos HSH.3,10

O HPV anal é extremamente prevalente em HSH, prin-
cipalmente em indivíduos VIH positivos. Estes doentes
estão frequentemente afetados por múltiplas estirpes de
HPV, sendo as 6 e 11 as que mais frequentemente origi-
nam condilomas e a 16 associada a maior risco de pro-
gressão para cancro.5,7

As alterações dermatológicas associadas à infeção por
HPV em doentes infetados pelo VIH podem manifestar-se
como lesões anogenitais ou não-genitais. A manifestação
cutânea anogenital mais comum do HPV são os condilomas
acuminados (CA). Podem também surgir outras condições,
como o tumor Buschke-Loewenstein ou CA gigante, que é
uma variante do CA que possui comportamento maligno
pelo seu crescimento, podendo ser localmente destrutivo,
a neoplasia intraepitelial anal (AIN), a neoplasia intraepi-
telial do pénis, vagina ou vulva; as neoplasias intraepiteliais
de alto-grau, como a doença de Bowen e cancro invasivo
anal, do pénis ou vulva.4

Condilomas acuminados
Os CA são a apresentação mais comum da infeção ge-

nital por HPV e a sua incidência tem vindo a aumentar. O
CA ou verruga genital é provocado pelos tipos de HPV
não oncogénicos, nomeadamente os tipos 6 e 11 que são
responsáveis por cerca de 90% destas lesões. Os locais
mais frequentes são aqueles mais suscetíveis a trauma
durante as relações sexuais como a região do introito, a
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perianal e mucosa intra-anal.4 As lesões são frequente-
mente multifocais e podem-se estender para o reto, ure-
tra e, nas mulheres, para a vagina e colo do útero. As le-
sões podem assumir uma coloração rosada ou da tonali-
dade normal da pele (Figura 1). Podem variar desde pá-
pulas achatadas lisas até uma aparência verrucosa
papiliforme (Figura 2). A maioria das lesões anogenitais
é assintomática mas, quando sintomáticas, as queixas

podem passar por prurido, hemorragia, dor, ardor e va-
riam em função do número de lesões e da sua localiza-
ção. A sobreinfeção bacteriana, sobretudo em lesões ex-
tensas, também é frequente. Homens e mulheres com
verrugas anogenitais frequentemente sofrem de pertur-
bações psicológicas que afetam as relações sexuais.5 O
tratamento dos CA não tem como objetivo erradicar o ví-
rus, mas remover as verrugas de modo a aumentar o con-
forto e a qualidade de vida.4,7-8

Lesões pré-malignas e cancro anal
Conforme referido anteriormente, a taxa de HPV é ex-

tremamente elevada em indivíduos infetados por VIH, no-
meadamente HSH. A infeção com estirpes de alto risco de
HPV é o principal fator de risco para o cancro anal e para
o seu precursor, a AIN. Como tal, é natural que a popula-
ção VIH+ apresente uma taxa elevada destas patologias.2

Mesmo com a introdução da HAART não se verificou a re-
gressão das AIN e, pelo contrário, com o aumento da es-
perança de vida destes doentes poderá haver um aumen-
to da incidência destas patologias.6-7 A doença de Bowen
é uma forma de neoplasia intraepitelial de alto de grau,
com manifestações genitais e extragenitais e que pode ser
provocada por múltiplas estirpes de HPV, como o 16, 18,
31, 32, 34, entre outras (Figura 4). O carcinoma espinoce-
lular (CEC) anogenital é raro na população geral; no en-
tanto, o risco relativo de desenvolvimento de CEC é 40 ve-
zes superior em HSH e VIH positivos em comparação com
a população no geral e 20 vezes superior em HSH não 

Figura 1.Condilomas púbicos em mulher de 71 anos, com VIH a efe-
tuar terapêutica HAART. Apesar de ter CD4 superior a 500 e carga
viral (CV) indetetável, foram necessárias sete sessões de eletroci-
rurgia para tratar as recidivas durante três anos.
Fonte: Arquivo de fotografias da consulta de venereologia do Hospital de
Santa Maria (HSM).

Figura 2.Condiloma gigante em homem de 55 anos, com cinco anos
de evolução, com CD4 superior a 500 e CV indetetável sobre HAART.
Optou-se por eletrocirurgia para remoção do nódulo, uma vez que
era causa de dor e perda da autoestima para o doente.
Fonte: Arquivo de fotografias da consulta de venereologia do Hospital de
Santa Maria (HSM).

Figura 3. Carcinoma espinocelular in situ da glande em homem de
67 anos, com 150 CD4 e 5.000 cp de CV, a efetuar HAART. O doen-
te tinha história prévia de condilomas na mesma localização e foi
submetido a penectomia parcial, com reconstrução da uretra.
Fonte: Arquivo de fotografias da consulta de venereologia do Hospital de
Santa Maria (HSM).
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infetados pelo VIH (Figuras 3, 5 e 6). Em mulheres infeta-
das com VIH, a incidência de CEC é sete a 28 vezes supe-
rior à população em geral.2

CONCLUSÃO
O HPV é um vírus que afeta apenas humanos e é uma

causa comum de infeções cutâneas e da mucosa. Em
HSH, a taxa de infeção por VIH e outras infeções sexual-
mente transmissíveis é mais elevada do que na popula-
ção em geral. Sabe-se que as relações com múltiplos par-
ceiros sexuais aumentam o risco de infeção por HPV e
que o preservativo não protege completamente a trans-
missão de HPV.2 Sabe-se também que o tabagismo é fa-
tor de risco para cancro do colo do útero e cancro anal.
O médico de família deve conhecer estes riscos e alertar
todos os utentes para que se evite a exposição a esses fa-
tores de risco. 

Em doentes infetados pelo VIH, apesar do início do
tratamento HAART e do aumento da esperança de vida,
a incidência e prevalência de condilomas e neoplasias
anogenitais não diminuiu. Esta terapêutica não apre-
sentou o efeito desejado sobre as infeções por HPV, que
são extremamente comuns na região anogenital de doen-
tes com VIH, nomeadamente HSH. Após o diagnóstico
inicial de infeção por VIH, a citologia anal deve ser reali-
zada a cada seis meses até se obterem dois resultados
normais. Posteriormente é recomendado realizar o ras-
treio, anualmente, através de inspeção visual e toque re-
tal. Em doentes com VIH e história de condilomas ou le-
sões anogenitais deve ser realizada citologia anal anual
e, se alterada, anuscopia com biópsia das lesões suspei-
tas.2 Se diagnosticadas numa fase precoce pode-se obter

Figura 4. Placas castanho\cinzentas na vulva (papulose bowenoide
em dermatologia, neoplasia intraepitelial vulvar grau III em gineco-
logia) em mulher de 54 anos, com 325 CD4, CV indetetável e a efe-
tuar HAART. As lesões regrediram com três ciclos de crioterapia com
azoto líquido, que alternaram com a aplicação tópica de imiquimod.
A papulose bowenoide está associada ao HPV 16, que deve também
ser pesquisado no colo do útero (foi positivo na nossa doente).
Fonte: Arquivo de fotografias da consulta de venereologia do Hospital de
Santa Maria (HSM).

Figura 5. Carcinoma espinocelular verrucoso do pénis em homem
de 68 anos, com história prévia de condilomas genitais, com mais
de 500 CD4 e CV indetetável sobre HAART. Foi submetido a ampu-
tação subtotal do pénis.
Fonte: Arquivo de fotografias da consulta de venereologia do Hospital de
Santa Maria (HSM).

Figura 6. Carcinoma espinocelular do canal anal em HSH com 65
anos, com mais de 500 CD4 e CV indetetável sobre HAART. Tinha
efetuado vários tratamentos nos últimos dez anos, em dermatolo-
gia e gastroenterologia, a condilomas do canal anal. Foi submetido
a radioterapia e quimioterapia com mitomicina e 5-fluoracilo, mas
faleceu com recidiva, três anos após o diagnóstico.
Fonte: Arquivo de fotografias da consulta de venereologia do Hospital de
Santa Maria (HSM).
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um melhor resultado com o tratamento, sendo que o
prognóstico depende do estadio na altura do diagnósti-
co.2-3,9

Dada a elevada taxa de morbilidade e mortalidade as-
sociada à doença anal em doentes VIH+, é essencial que
estes doentes façam rastreios de alterações dermatoló-
gicas anogenitais e não-genitais, de modo a diagnosticar
alterações cutâneas pré-malignas ou malignas da infeção
por HPV nos estadios iniciais.7
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ABSTRACT

ANOGENITAL PATHOLOGY BY HUMAN PAPILLOMAVIRUS IN PATIENTS WITH HUMAN IMMUNODEFICIENCY
VIRUS
Objective:To analyse the effect of Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART) on human papillomavirus (HPV) infections in patients
with positive human immunodeficiency virus (HIV), namely men who have sex with men (MSM). The secondary objective is to assess
the importance of the family doctor in the screening of these infections in view of their impact on patients' quality of life.
Data sources:Guidelines Finder, National Guidelines Clearinghouse, UpToDate, The Cochrane Database, Medscape, MEDLINE/Pubmed.
Methods: A literature search was performed in the databases of evidence-based medicine sites. The MeSH terms used were ‘HPV’,
‘HIV’, ‘HAART’ and articles published after 2005, in Portuguese and English languages were searched. Articles that fulfilled the objec-
tive of the study and the inclusion criteria were selected. The photo archive of the venereology department of Hospital de Santa Ma-
ria (HSM) was also consulted.
Results: Six articles were selected (five systematic reviews and one clinical guideline). HAART therapy reduced the incidence of op-
portunistic diseases, but had no effect on the decrease of HPV infections. The most common anogenital lesions are condylomata acu-
minata, but premalignant and malignant lesions such as anal intraepithelial neoplasia and anal cancer may occur. The incidence and
prevalence of dermatological changes by HPV have been increasing in patients with HIV infection, namely in MSM.
Conclusion: HPV lesions in patients infected with HIV have been increasing. In this aspect, there was no benefit resulting from HAART
therapy. The high morbidity and mortality associated with these lesions highlights the importance of creating screening programs in
order to diagnose these changes early and to implement the most appropriate treatment for a better prognosis.

Keywords: HPV; HIV; HAART; Anogenital.
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INTRODUÇÃO

O
cancro do colo do útero (CCU) ocupa o ter-
ceiro lugar na prevalência e o quarto nas cau-
sas de morte por cancro, entre mulheres, em
todo o mundo.1-2 É o 9º cancro mais fre-

quente nas mulheres portuguesas, com uma incidência
de 13,5/100.000 mulheres.3 É responsável por elevada
morbilidade e mortalidade, com uma taxa padronizada
de anos de vida potencial perdidos de 40,3 (por 100.000

Alice Jeri,1 Ana Bessa Monteiro2

Rastreio do cancro do colo do
útero em mulheres homossexuais:
que evidência?

RESUMO
Objetivo: Rever a evidência sobre a relevância de rastrear para o cancro do colo do útero (CCU) mulheres saudáveis com com-
portamento homossexual, tendo em conta o risco da neoplasia nesta população.
Fontes de dados: Bases de dados MEDLINE, National Guideline Clearinghouse, National Institute for Health and Care Excellen-
ce, Canadian Medical Association Practice Guidelines Infobase, Cochrane Library, Bandolier, DARE e Trip Database.
Métodos de Revisão: Revisão baseada na evidência de artigos publicados nos últimos cinco anos (de 1 de outubro de 2011 a
30 de setembro de 2016), nas línguas inglesa, espanhola e portuguesa. Foram utilizadas combinações dos termos MESH: female
homosexuality, mass screening, diagnosis, uterine cervical neoplasms e papillomaviridae, e o termo livre cervical cancer. Para
avaliação do Nível de Evidência (NE) e de Força de Recomendação (FR) foi utilizada a escala Strength of Recommendation Ta-
xonomy (SORT), da American Family Physician.
Resultados:Obtiveram-se 88 artigos, dos quais seis cumpriam os critérios de inclusão: cinco normas de orientação clínica (uma
com FR A, duas com FR B e duas com FR C) e um estudo de coorte prospetivo (NE 3). As normas internacionais apresentam 
algumas limitações e inconsistências relativamente à indicação do rastreio nas mulheres homossexuais, recomendando a maio-
ria a sua inclusão. O estudo coorte encontrou alterações em citologias e testes de Papilomavírus Humano (HPV) de mulheres
com comportamento homossexual, colocando-as em risco de desenvolver CCU.
Conclusões:Mulheres com comportamento homossexual podem estar em risco de infeção pelo HPV e de desenvolvimento de
CCU, devendo assim ser incluídas no rastreio populacional com a mesma periodicidade das restantes mulheres (FR B). São, con-
tudo, necessários mais estudos que reforcem esta evidência. Dada a menor sensibilização deste grupo quanto ao benefício do
rastreio sugere-se a implementação de medidas educativas dirigidas, visando aumentar a adesão. Sugere-se ainda revisão das
normas nacionais, clarificando a indicação do rastreio nesta população. 

Palavras-chave: Programa de rastreamento; Diagnóstico; Neoplasia do colo do útero; Homossexualidade feminina; Comporta-
mento sexual.

mulheres abaixo dos 70 anos) em 2009,4 estabelecendo o
Plano Nacional de Saúde de 2012-2016 uma meta de re-
dução de 21,4 neste valor até ao ano de 2016 (Quadro I).

A incidência de CCU no nosso país diminuiu noto-
riamente nos últimos anos, em grande parte devido aos
avanços conseguidos com um programa de rastreio rea-
lizado de forma oportunista ou com base populacional,
dirigido a mulheres entre os 25 e os 60 anos e alicerça-
do na colheita de colpocitologia nos cuidados de saú-
de primários (CSP).4-5

Mais de 99% dos casos de CCU estão relacionados
com as consequências a longo-prazo da infeção pelo
Papilomavírus Humano (HPV).6 A transmissão do vírus

revisõesDOI: 10.32385/rpmgf.v34i6.12036
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é feita geralmente por contacto genital, embora possa
não ser a única via.7-8

Dados internacionais indicam menor adesão da po-
pulação homossexual feminina ao rastreio do CCU. As
causas podem incluir uma autoperceção equívoca de
menor risco de infeção pelo HPV9 (sobretudo em mu-
lheres sem coitarca com parceiro do sexo masculino);
a não-identificação destas mulheres com as campa-
nhas de promoção do rastreio, dirigidas à população em
geral;10-11 bem como um afastamento relativamente aos
serviços dirigidos à saúde da mulher, cujas atividades
têm um importante foco no planeamento familiar e
nos cuidados à mulher grávida.12-13 Desta forma, mu-
lheres homossexuais podem apresentar risco superior
de desenvolver CCU invasivo.14-15

Por seu lado, os profissionais de saúde podem igual-
mente questionar a relação custo-benefício do rastreio
neste contexto, por subestimação do risco de CCU nes-
ta população ou por receio de potenciais danos físicos
e/ou psicológicos associados ao exame do colo uterino,
nomeadamente se este resultar em rotura do hímen.16

As normas nacionais são omissas no que respeita à
indicação de rastrear mulheres homossexuais.5,17-18 O
Programa de Rastreio de Cancro do Colo do Útero da
Região Norte5 integra nos seus critérios de exclusão o
não-início de atividade sexual, não definindo clara-
mente o tipo de atividade considerada.

O presente trabalho tem como objetivo rever a evidên-
cia disponível sobre a relevância de rastrear para o CCU
utentes do sexo feminino, saudáveis, com comportamen-
to homossexual, tendo em conta o risco da neoplasia nes-
ta população. Os autores optaram por incluir nesta revisão
todas as publicações cujo conteúdo permita elucidar so-

bre a atitude mais cor-
reta perante as mulhe-
res com comporta-
mento homossexual
em geral e não apenas
aquelas com compor-
tamento homossexual
exclusivo.

MÉTODO
Realizou-se uma pes-
quisa bibliográfica de
normas de orientação

clínica (NOC), revisões sistemáticas, meta-análises e es-
tudos originais nas bases de dados MEDLINE, National
Guideline Clearinghouse, National Institute for Health
and Care Excellence (NICE), Canadian Medical Associa-
tion Practice Guidelines Infobase, Cochrane Library, Ban-
dolier,DARE e Trip Databasede artigos publicados nos úl-
timos cinco anos (de 1 de outubro de 2011 a 30 de se-
tembro de 2016), nas línguas inglesa, espanhola e portu-
guesa. Foram utilizadas combinações dos termos MESH:
female homosexuality, mass screening, diagnosis, uterine
cervical neoplasms e papillomaviridae, e ainda o termo
livre cervical cancer,com o objetivo de identificar o maior
número de publicações relevantes, tendo em conta as as-
simetrias na indexação de termos entre bases de dados.
Os termos foram combinados como se explicita.

Na identificação de NOC foram considerados artigos
que incluíssem os termos uterine cervical neoplasms
ou cervical cancer. Na pesquisa na base de dados da
NICE foram utilizados os filtros guidance e accredited.

Na identificação de revisões sistemáticas e de artigos
originais foram considerados os artigos que incluíssem,
para além do termo female homosexuality, os termos
mass screeningou diagnosise uterine cervical neoplasms
ou papillomaviridae.

A pesquisa bibliográfica foi feita no dia 1 de outubro
de 2016.

Definiram-se como critérios de inclusão:
• População: mulheres homossexuais saudáveis, com

idade indicada para rastreio
• Intervenção: efetuar o rastreio de CCU
• Comparação: ausência de rastreio
• Outcome:benefício expectável, tendo em conta o ris-

co de desenvolver CCU

VALORES

2001 2009 Projeção META Ganhos
(a) (a) 2016 2016 acumulados

Anos de vida potenciais perdidos por tumor
maligno do colo do útero (/100.000 mulheres 52,4 40,3 27,0 18,9 111,4
abaixo dos 70 anos)

QUADRO I. Ganhos em saúde para o tumor maligno do colo do útero e respetivos valores
(observados, projetados, metas e ganhos acumulados) em Portugal Continental

(a): ou ano mais próximo.

Adaptado de: Plano Nacional de Saúde 2012-2016.4
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Foram excluídas mulheres grávidas, histerectomiza-
das, com antecedentes de patologia neoplásica ou dis-
plásica do colo do útero, imunossuprimidas e fora das
idades indicadas para a realização do rastreio.

Para avaliação da qualidade dos estudos, atribuição
de Nível de Evidência (NE) e de Força de Recomenda-

ção (FR) foi utilizada a escala Strength of Recommen-
dation Taxonomy (SORT),19 da American Family Physi-
cian (Quadro II). Para avaliação da qualidade metodo-
lógica das NOC foi aplicado o Appraisal of Guidelines
Research & Evaluation Instrument (AGREE).20

RESULTADOS
A pesquisa inicial identificou 88 arti-

gos, dos quais se excluíram 14 por se en-
contrarem duplicados e 68 por não se en-
quadrarem no objetivo da revisão, por
não cumprirem critérios de inclusão ou
por não revelarem qualidade metodoló-
gica (essencialmente por pouca qualida-
de da informação e fraca validade inter-
na). Foram incluídos seis artigos: cinco
NOC e um estudo original. O fluxograma
da seleção dos estudos encontra-se ex-
planado na Figura 1.

As normas da Cancer Care Ontario,21 de
2011, indicam que mulheres que têm sexo
com outras mulheres devem seguir o
mesmo regime de rastreio que as mulhe-
res que têm sexo com homens. Do ras-
treio são excluídas mulheres sem ativida-
de sexual, abrangendo esta definição a
atividade vaginal/oral ou vaginal/digital.
Esta norma é baseada na evidência, ten-
do como suporte uma revisão sistemáti-
ca de elevada qualidade com opinião de
peritos,22 elaborada para a versão prévia

Strength of Recommendation Taxonomy, da American Family Physician

Classificação Significado

FR A Recomendação baseada em evidência consistente, de boa qualidade, orientada para o doente

B Recomendação baseada em evidência inconsistente, de qualidade limitada, orientada para o doente

C Recomendação baseada em consensos, prática clínica, opinião, orientada para a doença ou séries de casos 
acerca do diagnóstico, tratamento prevenção ou rastreio

NE 1 Estudos de boa qualidade, evidência orientada para o doente

2 Estudos de qualidade limitada, evidência orientada para o doente

3 Outra evidência

QUADRO II. Escala SORT da American Family Physician

Legenda: FR = Força de recomendação; NE = Nível de evidência.

14 Duplicados excluídos

52 Referências excluídas

3 Referências excluídas

13 Referências excluídas:
- Não relacionadas com o tema: 7
- Falta de qualidade: 3
- Repetida noutra publicação: 3

- 5 Normas de orientação clínica
- 1 Artigo original

88 Artigos
identificados na
pesquisa

Triagem por leitura do
título (n=74)

Triagem por leitura do
resumo (n=22)

Triagem por leitura
integral (n=19)

6 Artigos incluídos

Figura 1. Fluxograma de seleção dos artigos.
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da norma, a qual atribuiu uma FR B à recomendação
referida (Quadro III).

As normas da Royal Australian College of General
Practitioners,23 de 2012, recomendam o rastreio a todas
as mulheres com colo do útero e que iniciaram ativi-
dade sexual; mulheres com parceiros sexuais do sexo fe-
minino são consideradas em risco e incluídas no ras-
treio. Estas recomendações são classificadas com FR B
(Quadro 3). Esta norma é baseada na evidência, tendo
como suporte as recomendações emitidas pelo Natio-
nal Health and Medical Research Council (Austrália),24

elaboradas com base numa revisão sistemática de ele-
vada qualidade, bem como na opinião de peritos.

As orientações da University of Michigan Health Sys-
tem,25 de 2012, não indicam o rastreio em mulheres sem
coito vaginal, considerando que não apresentam risco
de desenvolver CCU. No entanto, não é definida a no-
ção de «coito vaginal», não sendo clara quanto à inclu-
são de práticas homossexuais com eventual penetração
vaginal. Na bibliografia que suporta o documento en-
contra-se a norma de orientação clínica da United Sta-
tes Preventive Services Task Force (2012),26 a qual esten-
de as recomendações do rastreio a todas as mulheres
com colo do útero, independentemente da história se-
xual (desde que nas idades recomendadas), atribuindo

a esta recomendação uma FR A (Quadro III).
As recomendações do Toward Optimized Practice

Cervical Cancer Screening Working Group,27 de 2016, são
consonantes em incluir no rastreio mulheres que ini-
ciaram atividade sexual, incluindo nesta noção a pe-
netração, bem como atividade sexual oral ou digital en-
volvendo a área genital com um parceiro de qualquer
género. A estas normas atribui-se FR C por se basearem
numa meta-análise de boa qualidade, embora orienta-
da para a doença (Quadro III).

As normas da British Columbia,28 de 2016, recomen-
dam também o rastreio de mulheres com relações ho-
mossexuais, tendo por base bibliografia semelhante à
da norma anterior, pelo que se atribui FR C (Quadro III).

O estudo original, multicêntrico, de seguimento de
uma coorte prospetiva, publicado por Stewart Massad
e colaboradores em janeiro de 2015 (Quadro IV), acom-
panhou 3.766 mulheres norte-americanas, seropositi-
vas para o vírus da imunodeficiência humana (VIH) ou
com risco de infeção, tendo como objetivo determinar
a frequência de citologias anormais (segundo o siste-
ma de Bethesda) e positividade em testes de HPV. As
mulheres foram examinadas a cada seis meses, entre
outubro de 1994 e outubro de 2010. Das mulheres in-
cluídas, 2.791 eram seropositivas para VIH e 975 sero-

Norma de Orientação Clínica

Referência Conclusões FR

Cancer Care Ontario Mulheres que têm sexo com outras mulheres devem seguir o mesmo regime de rastreio que as B
(2011) mulheres que têm sexo com homens. 

Royal Australian College Recomenda o rastreio de todas as mulheres com colo do útero e com início de atividade sexual; B
of General Practitioners mulheres com parceiros sexuais do sexo feminino são consideradas em risco e incluídas no
(2012) rastreio.

University of Michigan Mulheres sem coito vaginal não têm indicação para rastreio. A
Health System (2012) Noção de «coito vaginal» indefinida quanto à inclusão de práticas homossexuais.

Norma baseada nas recomendações da United States Preventive Services Task Force (2012), a 
qual estende as recomendações do rastreio a todas as mulheres com colo do útero, 
independentemente da história sexual.

Toward Optimized Inclui no rastreio mulheres que iniciaram atividade sexual, incluindo penetração ou atividade C
Practice Cervical Cancer sexual oral ou digital envolvendo a área genital com parceiro de qualquer género.
Screening Working Group
(2016)

British Columbia (2016) Recomenda o rastreio de mulheres com relações homossexuais. C

QUADRO III. Recomendações baseadas na evidência
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negativas. Destas, 120 tinham tido sexo com homem
nos últimos cinco anos e nenhuma relação com mu-
lheres neste período ou durante o estudo (mulheres
com sexo com homens); 24 relataram ter tido sexo com
uma mulher nos últimos cinco anos e ausência de re-
lacionamento com parceiro do sexo masculino no mes-
mo período (mulheres com sexo com mulheres), sen-
do para o presente trabalho considerado apenas este úl-
timo grupo. A definição de sexo incluiu penetração va-
ginal ou anal, ou sexo oral.

Nas mulheres seronegativas, a duração média do fol-
low-up foi de 8,3 anos. Das 369 citologias realizadas a
mulheres com sexo com mulheres seronegativas, 23 ti-
veram resultados anormais (6,2%); destas, uma teve re-
sultado correspondente a lesão intraepitelial escamo-
sa de alto grau ou superior. Do total dos 168 testes de
HPV adequados realizados a mulheres com sexo com
mulheres seronegativas, em 21 (12,5%) foi detetado
HPV de qualquer tipo e em oito de tipo oncogénico
(4,8%).

O estudo conclui que mulheres com sexo com mu-
lheres não infetadas com VIH devem ser rastreadas para
CCU da mesma forma que mulheres com sexo com 
homens, de acordo com as guidelines vigentes para a
população geral.

Como limitações refere-se o número relativamente li-
mitado de mulheres com sexo com mulheres estudado;
o não esclarecimento quanto à autoclassificação da
orientação sexual das participantes; o não registo de in-
formação quanto a fatores que podem influenciar o ris-
co de HPV e o surgimento de anormalidades na citolo-
gia, incluindo exposição a parceiros masculinos num
período superior aos cinco anos prévios ao estudo, nú-
mero de parceiros sexuais e práticas sexuais específicas.

Refere-se ainda que o rastreio regular das participantes
no estudo contrasta com a baixa frequência de rastreio
observada em geral nas mulheres com sexo com mu-
lheres, as quais podem apresentar maior risco de anor-
malidades na CCV a longo prazo. Considerando tratar-
-se de um estudo orientado para a doença e, apesar da
favorável qualidade metodológica, atribui-se NE 3.

DISCUSSÃO/CONCLUSÕES
A evidência indica que as mulheres com comporta-

mento homossexual podem estar em risco de contrair
infeção pelo HPV e de desenvolver CCU, devendo as-
sim ser incluídas no rastreio de base populacional com
a mesma periodicidade das restantes mulheres (FR B). 

As vias para infeção pelo HPV podem incluir o con-
tacto vaginal/oral, vaginal/digital, a partilha de objetos
sexuais ou mesmo a transmissão através de fômites
contaminados.7 Refere-se a relevância da história sexual
prévia tanto das mulheres em causa como das suas par-
ceiras, nomeadamente no que concerne a práticas he-
terossexuais prévias, a qual pode, contudo, não ser re-
velada ou valorizada pelas utentes.

As autoras realçam que as normas de orientação clí-
nica não apresentam suficiente robustez nesta matéria
e que o estudo incluído é de natureza observacional e
orientado para a doença (diagnóstico de infeção por
HPV ou de anormalidades citológicas). Os estudos na
base desta evidência podem estar sujeitos a eventuais
vieses de seleção, devido à dificuldade em obter uma
amostra aleatória de utentes homossexuais (tendo em
conta a natureza voluntária da participação); e a vieses
de informação, incluindo viés de desejabilidade social,
dificultando a classificação dos comportamentos se-
xuais das utentes.

Estudo coorte prospetivo

Referência População Conclusões NE

Stewart Massad n=3.766 (VIH + e Mulheres com sexo com mulheres não infetadas com VIH devem ser 3
et al (2015) seronegativas) rastreadas para CCU da mesma forma que mulheres com sexo com homens,

Incluídas 975 mulheres de acordo com as normas para a população geral.
seronegativas para VIH

QUADRO IV. Análise comparativa de ambos os grupos de inquiridos

Legenda: NE = Nível de evidência; VIH = Vírus da imunodeficiência humana; VIH+ = Seropositivas para o vírus da imunodeficiência humana.
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Não se encontraram estudos experimentais ou es-
tudos observacionais orientados para o doente que
quantifiquem os benefícios expectáveis a longo prazo
com a consolidação do rastreio nesta população espe-
cífica, em termos de redução da morbimortalidade.
Esta situação pode assentar em limitações éticas quan-
to à experimentação que implique excluir do rastreio do
CCU mulheres que potencialmente beneficiariam dele,
bem como de limitações quanto ao recrutamento de
participantes (considerando a natureza privada e fre-
quentemente encoberta dos comportamentos sexuais),
limitando a realização de estudos observacionais ro-
bustos e abrangentes, capazes de relacionar a adesão
ao rastreio com resultados na melhoria do estado de
saúde.

Adicionalmente, a maioria dos sistemas de saúde
não permite a identificação da orientação ou compor-
tamento sexual como critério demográfico, limitando
o uso dos registos médicos para fins de investigação.
Outra limitação prende-se com a indefinição das prá-
ticas sexuais incluídas em algumas NOC e estudos, no-
meadamente com a não-definição do conceito de «vir-
gindade» ou «coito vaginal».

É também de referir a inexistência de avaliação de
danos potencialmente associados ao exame ginecoló-
gico de mulheres sem coito vaginal prévio, designada-
mente danos físicos, psicológicos e sociais relacionados
com a eventual rotura do hímen (possível mesmo com
a utilização de espéculos de menor dimensão), assen-
te em valores culturais subjetivos e de difícil avaliação. 

A necessidade de evidência mais robusta, associada
ao importante potencial de melhoria na prática clíni-
ca, indica a realização de estudos mais abrangentes,
orientados para o doente e com desenho metodológi-
co que possibilite minimizar potenciais vieses e anali-
sar eventuais danos, permitindo esclarecer o balanço
custo-benefício de incluir mulheres homossexuais ex-
clusivas no rastreio do CCU.

Não obstante, tendo em conta os benefícios expec-
táveis com o alargamento do rastreio às mulheres com
comportamentos homossexuais e a menor sensibiliza-
ção deste grupo quanto à sua indicação, sugere-se a
implementação de medidas de educação dirigidas a
utentes e profissionais visando aumentar a sua adesão.
Sugere-se ainda revisão das normas nacionais, clarifi-
cando a indicação do rastreio nesta população.
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ABSTRACT

CERVICAL CANCER SCREENING IN HOMOSEXUAL PATIENTS: WHAT IS THE EVIDENCE?
Objective: To review the evidence on the relevance of cervical cancer screening on healthy patients engaged in homosexual
behavior, taking into account the risk of developing this pathology within this population.
Data sources: MEDLINE database, National Guideline Clearinghouse, National Institute for Health and Care Excellence, Cana-
dian Medical Association Practice Guidelines Infobase, Cochrane Library, Bandolier, DARE and Trip Database.
Revision methods: Evidence based review of relevant scientific papers, published within the past five years (from 01/10/2011
to 30/09/2015), in English, Spanish and Portuguese. Combinations of the following MESH words were used: ‘female homose-
xuality’, ‘mass screening’, ‘diagnosis’, ‘uterine cervical neoplasms’ and ‘papillomaviridae’, and also the term ‘cervical cancer’. The
Strength of Recommendation Taxonomy of the American Family Physician was used to evaluate the Levels of Evidence (LE) and
the Strength of Recommendation (SR).
Results: The search returned 88 papers, six of which met the inclusion: five clinical guidelines (one with SR A, two with SR B and
two with SR C) and one prospective cohort study (LE 3). International guidelines present some limitations and inconsistencies
regarding the indication of screening homosexual women, but the majority recommends their inclusion. The cohort study found
abnormal results in Pap and human papillomavirus (HPV) in women who have sex with women, placing them at risk of deve-
loping cervical cancer.
Conclusions:Women engaged in homosexual behavior may be at risk of being infected by HPV and developing cervical can-
cer, and should therefore be included in population-based screening, with the same frequency than other women (SR B). No-
netheless, further studies are needed to reinforce this evidence. Given the lower awareness of this group on the benefits of
screening, we suggest the implementation of specific educational measures in order to increase their adherence. We also sug-
gest reviewing national guidelines so as to clarify the indication of screening in this population.

Keywords: Mass screening; Diagnosis; Uterine cervical neoplasms; Female homosexuality; Sexual behavior.
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INTRODUÇÃO

A
infeção por Chlamydia trachomatis é a infe-
ção sexualmente transmissível (IST) mais re-
portada na Europa, sobretudo em jovens en-
tre os 15 e os 24 anos de idade (mais de dois

terços dos casos reportados).1 Uma revisão sistemática
de 2015 descreve prevalências em países membros da
União Europeia, para mulheres sexualmente ativas com
idade inferior ou igual a 26 anos, entre 3% no Reino

Sofia Lages Trindade Fernandes*

Rastreio da infeção genital por
Chlamydia trachomatis e redução
da ocorrência de doença 
inflamatória pélvica: uma revisão
baseada na evidência

RESUMO
Introdução:A infeção por Chlamydia trachomatis é a infeção sexualmente transmissível mais reportada na Europa e está asso-
ciada à doença inflamatória pélvica (DIP) e suas complicações: infertilidade, gravidez ectópica (GE) e dor pélvica crónica (DPC).
Objetivos: Avaliar a efetividade do rastreio da infeção por Chlamydia trachomatis em indivíduos sexualmente ativos, assinto-
máticos, na redução da ocorrência de DIP.
Fontes de dados: Medline, Cochrane Library, NGC, NICE, DARE, CMA Infobase, TRIP Database, USPSTF, DGS.
Métodos de revisão: Revisão sistemática segundo o modelo PRISMA de standards, guidelines, meta-análises, revisões siste-
máticas (RS) e ensaios clínicos aleatorizados controlados (ECAC), na língua inglesa e portuguesa, publicados entre janeiro de
2000 e setembro de 2016, utilizando as palavras-chave Chlamydia trachomatis e mass screening. Para avaliação dos níveis de
evidência (NE) e de forças de recomendação foi utilizada a escala SORT.
Resultados: Foram selecionados 13 de 550 artigos: duas meta-análises, duas RS e nove guidelines. Todas as guidelines reco-
mendam o rastreio (SORT B ou C) cuja população-alvo varia conforme os fatores de risco incluídos, sendo os principais o gé-
nero e a idade. As duas meta-análises corroboram a eficácia deste rastreio na redução de DIP, com evidência de qualidade mo-
derada (NE 2). Ambas as meta-análises se baseiam em quatro ECACs: dois mostraram diminuição da incidência de DIP um ano
após rastreio único e os outros dois, com melhor qualidade metodológica, não revelaram diferença estatisticamente significa-
tiva. As duas RS alertam para a necessidade de maior evidência que suporte o rastreio (NE 2).
Conclusões: Existe evidência de qualidade moderada, mas inconsistente e de difícil generalização, sobre a eficácia do rastreio
da Chlamydia trachomatis na redução da incidência de DIP.

Palavras-chave: Chlamydia trachomatis; Mass screening

Unido e 5,3% na Croácia.2 Atualmente, esta prevalên-
cia é desconhecida em Portugal. Num estudo realizado
em Lisboa que englobou 1.108 mulheres com idades
entre os 14 e os 30 anos de idade, que recorreram a con-
sultas de planeamento familiar e de adolescentes, foi
estimada uma prevalência de 4,6%.3

A infeção por Chlamydia trachomatis é maioritaria-
mente assintomática (em 70 a 80% das mulheres infeta-
das)4 e está associada a sequelas importantes se não for
identificada e tratada. Dados de estudos prospetivos su-
gerem que cerca de 15% destas infeções não tratadas pro-

revisões DOI: 10.32385/rpmgf.v34i6.12249
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gridem para doença inflamatória pélvica (DIP) sintomá-
tica.5 A DIP sintomática e assintomática pode causar in-
fertilidade, gravidez ectópica e dor pélvica crónica.5

Uma vez que o tratamento de pessoas infetadas por
Chlamydia trachomatis previne complicações repro-
dutoras adversas e a transmissão sexual continuada,6 o
seu rastreio é recomendado por várias sociedades cien-
tíficas e está implementado em vários países europeus
e nos Estados Unidos da América.6-7 Contudo, em Por-
tugal não existe um programa de rastreio estabelecido8

e o teste de rastreio mais recomendado – técnica de
amplificação de ácidos nucleicos por Polymerase Chain
Reaction (PCR) – não é atualmente comparticipado pelo
Serviço Nacional de Saúde, de acordo com a tabela de
exames complementares de diagnóstico convenciona-
dos de 1 de abril de 2016.9 Por outro lado, tem sido ques-
tionada a eficácia dos programas de rastreio existen-
tes.10

Neste sentido, esta revisão baseada na evidência tem
como objetivo avaliar a efetividade do rastreio da Chla-
mydia trachomatis em mulheres ou homens jovens se-
xualmente ativos na redução da ocorrência de DIP.

MÉTODOS
Esta revisão sistemática foi estruturada de acordo

com o modelo Preferred Reporting Items for Systematic
Reviews and Meta-analyses (PRISMA)11 e a atribuição
dos níveis de evidência (NE) e forças de recomendação
segundo a escala Strength of Recommendation Taxono-
my (SORT).12

A pesquisa bibliográfica foi realizada durante os me-
ses de agosto e setembro de 2016, através das seguin-
tes bases de dados eletrónicas: National Guideline Clea-
ringhouse (NGC),National Institute for Health and Care
Excellence Guidelines Finder (NICE), Canadian Medical
Association Practice Guidelines Infobase (CMA), United
States Preventive Services Task Force (USPSTF), Dire-
ção-Geral da Saúde (DGS), The Cochrane Library, Da-
tabase of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE),
TRIP Database e MEDLINE. Esta pesquisa incidiu so-
bre artigos publicados entre janeiro de 2000 e setem-
bro de 2016.

Durante a pesquisa aplicaram-se os termos MeSH
Chlamydia trachomatis e mass screening e foram in-
cluídos os estudos publicados nos idiomas inglês ou
português.

Relativamente aos critérios de elegibilidade utilizou-
-se o modelo PICOS (Population, Intervention, Compa-
rison, Outcome, Studies) para listar e definir todas as
variáveis procuradas nos vários estudos analisados.

A população em estudo foi a dos indíviduos do sexo
feminino ou masculino, sexualmente ativos, assinto-
máticos. Excluíram-se participantes grávidas, histerec-
tomizadas, imunodeprimidos, trabalhadores do sexo e
indivíduos que recorressem a consultas de IST. Decidiu-
-se aplicar estes critérios de exclusão uma vez que se
pretendeu avaliar a eficácia do rastreio na população
assintomática não grávida no contexto dos cuidados
de saúde primários.

A intervenção correspondeu à realização do rastreio
de Chlamydia trachomatispor teste de amplificação de
ácidos nucleicos (TAAN) ou por outros métodos. Ex-
cluíram-se os estudos que não referiam o método de
rastreio utilizado nem a sua periodicidade, uma vez que
estes dois dados influenciam a efetividade do rastreio.

O grupo comparador abrangeu os participantes em
que o rastreio não foi realizado ou foi diferido. Excluí-
ram-se os estudos que não explicitaram o grupo com-
parador.

O outcome avaliado foi relativo à ocorrência de DIP. 
Os tipos de artigo incluídos foram standards, guide-

lines,normas de orientação clínica (NOC), revisões sis-
temáticas (RS), meta-análises e estudos aleatorizados
controlados (ECAC). Excluíram-se outros tipos de es-
tudos, nomeadamente os de custo-efetividade, dado
que o propósito desta revisão é a avaliação da efetivi-
dade que precede a da eficiência.

Não se definiu um período mínimo de follow-uppara
a inclusão dos estudos. O processo de pesquisa, de se-
leção e de recolha dos dados importantes dos estudos
incluídos foram realizados exclusivamente pela auto-
ra.

A recolha dos dados dos artigos incluídos foi reali-
zada de forma sistemática pela autora que previamen-
te definiu uma grelha com todas as variáveis a recolher
para os standards, guidelines,NOC, meta-análises e RS
(Quadro I) e uma outra grelha para os ECACs (Quadro
II). Esta última incluiu os critérios para avaliação da
qualidade dos estudos e do risco de viés dos estudos in-
dividuais.

Durante a recolha de dados foi realizado um con-
tacto com uma autora, cuja resposta foi esclarecedora.
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Para evitar a dupla contagem de estudos, em todos os
standards, guidelines,RS e meta-análises foram identi-
ficados os ECACs respetivos e se estes estavam con-
templados ou não na revisão atual.

RESULTADOS
O processo de seleção dos estudos incluídos nesta re-

visão está representado na Figura 1.
A pesquisa efetuada resultou num total de 550 arti-

gos únicos, dos quais 13 foram selecionados: três stan-
dards (S), seis guidelines (G), duas meta-análises (MA)
e duas RS.

Uma vez que o tipo de artigos incluídos, de dese-
nhos de estudo, de participantes e medidas de outco-
me variaram significativamente, a apresentação dos re-
sultados decorrerá de forma qualitativa em vez de
meta-análise. Os Quadros III, IV e V resumem as carac-
terísticas dos estudos selecionados para revisão.

STANDARDS
As recomendações dos três manuais de standards

identificados são classificadas com SORT C, pois são ba-
seadas em consensos e as respetivas fontes bibliográ-
ficas remetem para guidelines.

O manual de standards da New South Wales Health
Sexual Health Services13 (Quadro III), publicado na Aus-
trália em 2013, recomenda vários procedimentos rela-
tivos à prevenção e abordagem de IST. Relativamente à
infeção por Chlamydia trachomatis recomenda o seu
rastreio por TAAN em homens e mulheres assintomá-
ticos, sem referência a outros critérios como a idade ou
a periodicidade do rastreio.

O Programa Nacional de Rastreio deChlamydia tra-
chomatisestá implementado em Inglaterra desde 2003.
Em 2014 foram publicados os standards sobre a 7ª edi-
ção deste programa14 que regulamenta a realização des-
te rastreio a nível nacional. Para além dos critérios de
inclusão no rastreio referidos no Quadro III, alertam
que o rastreio adicional possa ser necessário, de acor-
do com a avaliação de risco pelo profissional de saúde.

Os standardspublicados em 2014 pela Medical Foun-
dation for HIV & Sexual Health em conjunto com a Bri-
tish Association for Sexual Health and HIV15 (Quadro
III), sobre a abordagem de doenças sexualmente trans-
missíveis, também recomendam o rastreio oportunís-
tico para a infeção genital por Chlamydia trachomatis.
Contudo, não é referida a periodicidade do rastreio.

GUIDELINES
A maioria das recomendações da United States Pre-

ventive Services Task Force (USPSTF) e do Center for Di-

Referência bibliográfica do estudo com data

Recomendações/conclusões

Forças de recomendação (SORT) para standards, guidelines e
NOC*

Outcomes avaliados são orientados para o paciente
(POEM)*

Número e tipo de estudos incluídos

Consistência entre estudos incluídos*

Qualidade dos estudos incluídos com respetivos níveis de
evidência*

Lista das referências dos ECAC incluídos e se estes estão ou
não incluídos na RS atual

QUADRO I. Dados extraídos para os standards,
guidelines, NOC, meta-análises e revisões sistemáticas
incluídos

*De acordo com a taxonomia SORT12

Referência bibliográfica do estudo com data

Participantes com número, género, status sexualidade e
idade

Intervenção com local em que é feito rastreio, método de
rastreio e frequência

Comparador com grupo de participantes que não efetua 
rastreio (com n)

Outcomes avaliados

Resultados principais

Tipo de ocultação (aleatorização, participantes, 
profissionais, avaliadores dos outcomes)

Análise intenção para rastrear

Follow-up adequado

Poder estatístico adequado

Nível de evidência*

QUADRO II. Dados extraídos para os ensaios 
aleatorizados controlados incluídos

*De acordo com a taxonomia SORT12
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seases Control (CDC) é classificada com força de reco-
mendação SORT B, pois são baseadas em revisões de
ECACs de qualidade heterogénea e cujos resultados são
pouco consistentes.

A USPSTF publicou, em 2014, uma guideline16 (Qua-
dro IV) que recomenda o rastreio para Chlamydia tra-
chomatis em mulheres sexualmente ativas com idade
inferior a 25 anos e em mulheres mais velhas que te-
nham risco aumentado para a infeção (SORT B). Os fa-
tores de risco são: ter um novo ou mais de um parceiro
sexual; ter um parceiro sexual que tem outros parcei-

ros sexuais ou que tem uma
IST; uso inconsistente do pre-
servativo entre pessoas que
não são mutuamente monó-
gamas; ter uma IST prévia ou
atual e trocar sexo por dinhei-
ro ou drogas. A recomendação
sobre a periodicidade do ras-
treio, que está dependente da
manutenção ou aparecimento
de fatores de risco, tem força
de recomendação SORT C,
pois trata-se de uma afirma-
ção baseada num consenso de
peritos.

A guideline do CDC sobre
tratamento de doenças se-

xualmente transmissíveis17 (Quadro IV), publicada em
2015, também aborda o rastreio da infeção por Chla-
mydia trachomatis. As suas recomendações são seme-
lhantes às da USPSTF, exceto na recomendação de pe-
riodicidade anual do rastreio.

Segundo a guideline sobre a abordagem da infeção
por Chlamydia trachomatis da Scottish Intercolliage
Guidelines Network18 (Quadro IV) não existe evidência
de que a implementação de um programa de rastreio
para a infeção genital por Chlamydia trachomatis seja
custo-eficaz na redução da morbilidade. Contudo,

550 artigos únicos
identificados através da

pesquisa de base de
dados

29 artigos potenciais

13 artigos seleccionados

521 artigos excluídos
(título/resumo):

- Tema não relacionado: 409
- Não cumpre critérios PICO: 49
- Estudos custo-efetividade: 49
- Sem acesso ao resumo: 6
- Idioma: 5
- Revisão clássica: 1
- Protocolo: 1
- Não publicado: 1

16 artigos excluídos
(leitura integral):

- Revisão clássica: 5
- Tema não 

relacionado: 4
- Artigos já incluídos

nas reviões 
sistemáticas ou 
meta-análises: 3

- Não cumpre 
critérios PICO: 2

- Estudo ecológico: 1
- Artigo de análise: 1

Figura 1. Diagrama do processo de seleção dos estudos para revisão.

Referência Recomendações

New South Wales health sexual No rastreio de doenças sexualmente transmissíveis está incluído o rastreio da Chlamydia
health services standard operating trachomatis por TAAN: às mulheres por colheita de exsudado vaginal e aos homens por
procedures manual (2013)13 colheita de urina (SORT C).

National Chlamydia screening O rastreio para Chlamydia trachomatis é recomendado:
programme standards (2014)14 - Mulheres e homens sexualmente ativos com idade inferior a 25 anos (SORT C).

- Método: exsudado vulvo-vaginal na mulher e urina de 1º jato no homem, ambos por 
autocolheita e TAAN (SORT C).
- Anualmente ou na mudança de parceiro sexual (SORT C).

Medical Foundation for HIV & Sexual O rastreio oportunístico da infeção genital por Chlamydia trachomatis é recomendado:
Health, British Association for Sexual - Mulheres e homens sexualmente ativos com idade inferior a 25 anos (SORT C).
Health and HIV. Standards for the - Método: exsudado vulvo-vaginal na mulher e urina de 1º jato no homem, ambos por
management of sexually transmitted autocolheita e TAAN (SORT C).
infections (STIs) (2014)15

QUADRO III. Resumo dos standards



Rev Port Med Geral Fam 2018;34:384-97

388 revisões

aconselham fortemente o teste desta infeção genital
para as pessoas assintomáticas com determinados fa-
tores de risco. Estas recomendações são classificadas
como SORT C, pois os próprios autores atribuem nível
D de acordo com a taxonomia desta guideline que cor-
responde à evidência baseada em consensos, em estu-
dos não analíticos e à extrapolação de estudos caso con-
trolo ou de coorte.

A Finnish Medical Society Duodecimemitiu uma gui-
deline sobre a uretrite e cervicite por Chlamydia19 (Qua-
dro IV). A recomendação a favorecer o rastreio direcio-
nado da infeção genital por esta bactéria é classificada
com SORT B, pois baseia-se num ECAC de qualidade li-
mitada. A população-alvo é constituída por mulheres
jovens, sobretudo as que mudaram recentemente de
parceiro sexual, não definindo outros critérios. Não se

Referência Recomendações

United States Preventive O rastreio para Chlamydia trachomatis é recomendado:
Task Force (2014)16 - Mulheres sexualmente ativas com idade inferior a 25 anos e em mulheres mais velhas que 

estão com risco aumentado para a infeção (SORT B).
- Método: TAAN em locais genitourinários aprovados pela FDA (SORT B).
- Na ausência de estudos sobre intervalos para o rastreio, uma abordagem adequada será 
rastrear pacientes cuja história sexual revela fatores de risco novos ou persistentes desde o 
último resultado negativo (SORT C).

CDC (2015)17 O rastreio para Chlamydia trachomatis é recomendado:
- Mulheres sexualmente ativas com idade inferior a 25 anos e em mulheres mais velhas que 
estão com risco aumentado para a infeção (SORT B).
- Método: TAAN urina 1º jato no homem e exsudado vaginal na mulher (SORT B).
- Rastreio anual (SORT B).

SIGN (2009)18 Não existe evidência que a implementação de um programa de rastreio da Chlamydia 
trachomatis é custo-eficaz no que respeita à redução da morbilidade (SORT C).
O teste para infeção por Chlamydia trachomatis deve ser fortemente aconselhado para as 
pessoas assintomáticas que tiveram dois ou mais parceiros sexuais nos últimos doze meses 
(SORT C).
Os recursos alocados ao teste da Chlamydia trachomatis devem ocorrer sobretudo nos grupos
etários onde a prevalência desta infeção é maior: para as mulheres entre os 15 e 24 anos e para 
os homens com idade inferior a 25 anos (SORT C).

Finnish Medical Society O rastreio direcionado para infecções a Chlamydia é efetivo a prevenir DIP e GE (SORT B).
Duodecim (2014)19 O rastreio sistemático da infeção por Chlamydia tem sido considerado relevante em mulheres 

jovens, especialmente se alterado o seu parceiro sexual.

Royal Australian College O rastreio da infeção por Chlamydia trachomatis em todas as pessoas sexualmente ativas com 
of General Practitioners idades compreendidas entre os 15 e os 29 anos é recomendado devido à sua prevalência elevada
(2012)20 e ao risco de complicações (SORT B).

O rastreio deve ser realizado por TAAN PCR através de uma amostra de urina ou por exsudado 
vaginal ou endocervical a cada doze meses (SORT B).

Royal College of General O rastreio oportunístico para a infeção genital por Chlamydia trachomatis deve ocorrer na
Practitioners Sex, Drugs, população em que a prevalência da infeção é maior: idade inferior a 25 anos, mais de dois
HIV and Viral Hepatitis parceiros sexuais nos últimos doze meses ou mudança recente do parceiro sexual.
Group; British Association O rastreio deve ser anual ou quando haja mudança de parceiro sexual.
for Sexual Health and HIV O teste de rastreio deve ser TAAN: por exsudado vaginal por autocolheita ou por profissional nas
(2013)21 mulheres e por 1º jato de urina no homem).

QUADRO IV. Resumo das guidelines
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atribui nenhuma força de recomendação a esta última
indicação, pois não há referências bibliográficas.

As guidelines australianas para as atividades pre-
ventivas de 2012, elaboradas por membros da Royal
Australian College of General Practitioners20 (Quadro
IV),englobam um capítulo sobre prevenção de IST. Nes-
te aconselham o rastreio para jovens do sexo masculi-
no e feminino com idades entre os 15 e os 29 anos. As
fontes bibliográficas apontadas para estas afirmações
incluem um ECAC de qualidade limitada, pelo que se
atribui força de recomendação SORT B.

Em 2013 foram publicadas guidelines sobre IST nos
cuidados de saúde primários por um grupo da Royal
College of General Practitioners em conjunto com a Bri-
tish Association for Sexual Health and HIV21 (Quadro IV).

Nestas guidelinestambém se recomenda o rastreio para
homens e mulheres com idade inferior a 25 anos, mas
não são especificadas as fontes bibliográficas, pelo que
não é possível atribuir uma força de recomendação.

REVISÕES SISTEMÁTICAS E META-ANÁLISES
As duas meta-análises22-23 e as duas RS24-25 incluídas

são classificadas com nível de evidência 2, pois ba-
seiam-se em estudos de qualidade heterogénea com
resultados pouco consistentes. Os ECACs26-29 incluídos
em ambas as meta-análises são os mesmos e, dada a sua
relevância, serão analisados individualmente. 

A Cochrane22 realizou uma revisão sistemática que
teve como objetivo avaliar os efeitos e segurança do
rastreio da Chlamydia trachomatis vs. standard carena

Nível de 
Referência Estudos incluídos Conclusões evidência

Screening for genital MA de quatro ECACs26-29 Existe evidência de qualidade moderada de que a deteção e o 2
Chlamydia infection tratamento da infecção por Chlamydia trachomatis podem
(2016)22 reduzir o risco de DIP nas mulheres a nível individual.

A incidência de DIP a um ano no grupo de intervenção
comparativamente ao grupo de controlo:
- Nos quatro ECACs: RR 0,68 (IC95% 0,49-0,94; I2 7%; 
quatro ensaios; 21.686 participantes)
- Nos dois ECACs com viés de deteção baixo: DIP RR 0,80
(IC95% 0,55-1,17; dois ensaios; 18.022 participantes)

Chlamydia control in MA de quatro ECACs26-29 Existe evidência de qualidade moderada da efetividade do 2
Europe: literature review rastreio da Chlamydia trachomatis usando o Grading of
(2014)23 Recomendations Assessment Development and Evaluation

(GRADE) Tool:
- DIP um ano no GI < GC: RR 0,64 (IC95% 0,44-0,9, I2=20%)
-  quatro casos de DIP por 1.000 rastreados

Screening and treatment RS de dois ECACs26-27; São valiosos estudos adicionais sobre a efetividade do 2
to prevent sequelae in um estudo de coorte rastreio da Chlamydia trachomatis.
women with Chlamydia prospetivo30; quatro
trachomatis genital estudos de coorte
infection: how much do retrospetivos31-34; quatro
we know? (2010)24 estudos ecológicos35-38

Effectiveness of Seis RS39-44; cinco Existe ausência de evidência que suporte rastreio 2
Chlamydia screening: ECACs26-27, 45-47; um oportunístico da Chlamydia trachomatis na população geral 
systematic review estudo comparativo não com menos de 25 anos de idade.
(2009)25 aleatorizado48 e um 

estudo ecológico49

QUADRO V. Resumo dos resultados das meta-análises (MA) e revisões sistemáticas
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transmissão e complicações desta infeção em mulhe-
res grávidas, não grávidas e nos homens. Relativamen-
te à efetividade do rastreio na morbilidade reproduto-
ra feminina, os autores realizaram uma meta-análise
(Quadro V) onde incluíram quatro ECACs que avalia-
vam a incidência de DIP nas mulheres doze meses após
um único teste de rastreio. De acordo com o princípio
de intenção para tratar, o risco de DIP foi inferior nas
mulheres rastreadas comparativamente às mulheres
do grupo de controlo, com pequena evidência de hete-
rogeneidade entre ensaios: risco relativo (RR) 0,68 (in-
tervalo de confiança [IC] 95% 0,49-0,94; heterogenei-
dade [I2] 7%). Os autores também realizaram uma aná-
lise de sensibilidade que revelou que o efeito estimado
pelos dois ensaios com viés de deteção de baixo risco
era compatível com nenhum efeito (RR 0,8; IC95% 0,55-
1,17). Assim, os autores concluíram que existe evidên-
cia de qualidade moderada de que a deteção e o trata-
mento da infeção por Chlamydia possam reduzir o ris-
co de DIP a nível individual.

O Centro Europeu para Prevenção e Controlo de
Doenças (ECDC)23 realizou uma revisão sobre a preva-
lência e as complicações da infeção por Chlamydia tra-
chomatis, bem como sobre a efetividade e o custo-efe-
tividade do rastreio desta infeção. Para a avaliação da
efetividade deste rastreio na morbilidade reprodutora
feminina foi realizada uma meta-análise de quatro
ECACs (Quadro V). O risco relativo de DIP de todas as
causas após um ano de follow-upnas mulheres do gru-
po de rastreio relativamente ao grupo de controlo foi de
0,64 (IC95% 0,45-0,90; I2 20%). A redução estimada do
risco absoluto foi de quatro casos de DIP por qualquer
causa em 1.000 mulheres rastreadas. De acordo com os
autores, trata-se de evidência de qualidade moderada,
de acordo com o Grading of Recomendations Asses-
sment Development and Evaluation Tool, consideran-
do o elevado risco de viés de seleção nos métodos uti-
lizados em dois dos quatro ensaios clínicos.

Gottlieb e colaboradores24 (Quadro V) realizaram
uma revisão sistemática, publicada em 2010, que pre-
tendia avaliar o impacto do rastreio e tratamento da in-
feção por Chlamydia trachomatis na redução das se-
quelas reprodutoras femininas. Nesta revisão incluí-
ram dois ECACs que foram também incluídos nas meta-
análises anteriores e vários estudos observacionais (um
estudo de coorte prospetivo, quatro estudos de coorte

retrospetivos e quatro estudos ecológicos). Os dois
ECACs revelaram que este rastreio estava associado à
redução de 50% da incidência de DIP no ano seguinte.
Contudo, os autores alertam para as limitações meto-
dológicas destes estudos que podem ter influenciado a
magnitude do resultado e que comprometem a sua ge-
neralização. Por outro lado, o estudo de coorte prospe-
tivo não corroborou estes dados, pois não se verificou
redução do risco estatisticamente significativa no gru-
po de rastreio comparativamente ao grupo de contro-
lo. Os estudos de coorte retrospetivos não avaliaram os
benefícios do rastreio, mas antes as complicações a lon-
go prazo de uma infeção a Chlamydia trachomatis. Os
estudos ecológicos não permitiram retirar conclusões
pelas suas limitações metodológicas. Assim, os autores
concluíram que são necessários estudos adicionais para
retirar conclusões sobre a efetividade deste rastreio.

Low e colaboradores25 (Quadro V) realizaram uma RS,
publicada em 2009, para avaliar a efetividade do rastreio
da infeção por Chlamydia trachomatis. Incluíram cinco
ECACs, seis RS e outros dois estudos observacionais. As
revisões sistemáticas concluem que existe evidência a fa-
vor do rastreio da Chlamydia trachomatis cujo grupo-
alvo varia conforme a RS. Dois dos ECACs incluídos re-
velaram que o rastreio reduziu a incidência de DIP a um
ano. Porém, o tipo de rastreio efetuado nestes estudos era
de base populacional e ambos continham várias limita-
ções metodológicas com provável sobrestimação dos
efeitos benéficos. Dois dos outros ECACs incluídos ava-
liaram o rastreio oportunístico em mulheres que iriam
ser submetidas a interrupção cirúrgica da gravidez e ti-
veram resultados contraditórios relativamente à ocor-
rência de DIP pós-aborto. Os autores concluiram que
não havia evidência que suportasse o rastreio oportu-
nístico na população geral com menos de 25 anos de
idade e que novos ECACs de elevada qualidade eram ain-
da necessários para determinar a efetividade do rastreio.

ENSAIOS CLÍNICOS ALEATORIZADOS 
CONTROLADOS INCLUÍDOS NAS META-ANÁLISES

Ambas as meta-análises incidiram sobre quatro
ECACs e dois destes foram também incluídos nas RS.
Assim, importa analisar individualmente cada um des-
tes ensaios. As características destes estudos estão re-
sumidas no Quadro VI e a avaliação da qualidade no
Quadro VII.
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O ECAC realizado por Scholes e colaboradores,26 en-
tre outubro de 1990 e maio de 1992, teve como objeti-
vo avaliar se o rastreio da infeção genital por Chlamy-
dia trachomatisde uma população feminina de alto ris-
co num contexto de baixa prevalência reduzia a inci-
dência de DIP.

Este estudo foi conduzido em Washington e a popu-
lação recrutada estava inscrita numa instituição de saú-
de, com idades compreendidas entre os 18 e os 34 anos
(n=36.547 mulheres). Scholes e colaboradores desen-
volveram um questionário que incluía múltiplos fato-
res de risco, para os quais foi atribuída uma pontuação.
A população inicial foi aleatorizada em grupo de inter-
venção e de controlo segundo ratio de 1:2. Após envio
e preenchimento do questionário foram incluídas as
participantes com uma pontuação igual ou superior a
três e foram excluídas as casadas, virgens, grávidas, his-
terectomizadas e as mulheres que utilizavam regular-
mente antibióticos. Das 36.547 mulheres a quem foi
enviado o questionário, 20.836 mulheres responderam
(57%), das quais 13% eram elegíveis, correspondendo
a 1.009 mulheres no grupo de intervenção e 1.598 mu-
lheres no grupo de controlo.

A intervenção consistiu no rastreio da infeção por
Chlamydia trachomatis, através da colheita de duas
amostras endocervicais para realização de teste cultu-
ral e de teste imunoenzimático. Todas as mulheres com
resultado positivo em qualquer uma das amostras fo-
ram tratadas.

O outcome avaliado correspondeu à incidência de
DIP até doze meses após o início da intervenção. Para
a definição do outcome foram identificados os casos
possíveis através do questionário de follow-up e dos re-
gistos clínico, laboratorial e farmacêutico sugestivos do
diagnóstico ou tratamento de DIP. Os casos possíveis de
DIP foram avaliados por investigadores que desconhe-
ciam o grupo de alocação das pacientes.

No grupo de intervenção, 64% das mulheres do gru-
po de intervenção elegíveis foram testadas e 7% tiveram
resultado positivo. Registou-se um follow-up de 76%
relativamente aos questionários para avaliação de out-
come. A incidência de DIP foi de 8 em 10.000 mulheres
no grupo de intervenção e de 18 em 10.000 mulheres
no grupo controlo, com RR de 0,44 (IC95% 0,2-0,9). Ava-
liaram-se variáveis confundidoras, utilizando-se mo-
delos de regressão logística com resultados idênticos.

Neste estudo concluiu-se que a identificação e o tes-
te de mulheres com risco aumentado para a infeção
cervical por Chlamydia trachomatis numa abordagem
de base populacional pode reduzir o risco de DIP.

Como limitações, os autores deste estudo apontaram
o período de follow-up de um ano ser insuficiente para
avaliar outras sequelas da infeção por Chlamydia tra-
chomatis; a possibilidade de viés de seleção dado que
houve um maior esforço de recrutamento no grupo de
intervenção, de tal forma que o ratio GI/GC se alterou
de 1:2 para 1:1,6; o follow-up reduzido de 64% e a difi-
culdade de definir o outcome DIP (NE 2) (Quadro VII).

O ECAC realizado por Ostergaard e colaboradores,27

que decorreu em 1997, teve como objetivo comparar
duas estratégias diferentes do rastreio da infeção geni-
tal por Chlamydia trachomatis de forma a determinar
a prevalência da infeção um ano depois e o número de
casos de DIP durante o ano de follow-up.

Este estudo foi conduzido num município dinamar-
quês, cujas 17 escolas secundárias foram alvo de alea-
torização segundo um ratio 1:1 num grupo de inter-
venção (oito escolas constituídas por 2.603 mulheres e
1.733 homens) e num grupo de controlo (nove escolas
constituídas por 2.884 mulheres e 1.689 homens).

No grupo de intervenção foi oferecido um kit de
amostragem para autocolheita (exsudado vaginal nas
mulheres e amostra de urina nos homens) e um enve-
lope para depois enviar os resultados para o departa-
mento de microbiologia clínica. Os estudantes com re-
sultados positivos foram contactados para visitarem o
médico com uma carta que lhe deveria ser entregue.
Esta carta continha a informação sobre o estudo e so-
licitava que o médico enviasse para o departamento de
microbiologia a confirmação do tratamento efetuado.

No grupo de controlo, os jovens foram informados
de que poderiam fazer o teste gratuitamente numa clí-
nica de IST ou na clínica de qualquer outro médico. To-
das as amostras recolhidas nestas clínicas eram anali-
sadas pelo departamento de microbiologia clínica.

Após um ano do início do estudo, foi enviado às mu-
lheres de ambos os grupos que deram o seu consenti-
mento um novo kitde amostragem que incluía os mes-
mos items que o utilizado inicialmente no GI e um
questionário de follow-up.

Os testes de deteção de Chlamydia trachomatis uti-
lizados nas amostras foram inicialmente realizados
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Referência População Intervenção Comparador Outcome Resultados NE

Scholes, et al N=36.547 N=1.009 N=1.598 Incidência de DIP N=645 GI 2
(1996)26  18-34 a. inst. de - Convite para ir a Usual care após um ano e N=? GC

saúde EUA, clínica fazer DIP: 9 GI e 33 GC
1990-92 rastreio uma RR 0,44
Inclusão: score única vez IC95% 0,2-0,9
risco  3 - TIE e cultura por
Exclusão: casadas, duas amostras
virgens, grávidas, endocervicais
antibioterapia 
habitual, 
histerectomizadas

Ostergaard, et al N=5.487 e N=2.603 e N=2.884 e N=443 GI e 2
(2000)27 3.422 1.733 de oito 1.689 de nove 487 GC

e idades? de escolas escolas GI 2,1% (9/443)
17 escolas - Questionário Questionário 1x e GC 4,2%
secundárias de + kit rastreio casa e doze meses (20/487). P value
município 1x e doze meses depois 0,045
dinamarquês, em depois + kit rastreio aos
1997 - TAAN por doze meses

autocolheita 
ExV e urina

Oakeshott, et al N=2.563 N=1.259 N=1.270 N=2.377 2
(2010)28  16-27 a. ensino Questionário + Controlos GI 1,3%

superior, Londres, rastreio 1x diferidos de (15/1191) e GC
2004-06 TAAN por rastreio (um ano) 1,9% (23/1186)
Inclusão: sex. autocolheita ExV RR 0,65
ativas  27 a. IC95% 0,34-1,22
Exclusão: virgens, 
grávidas, testadas 
para c.t.  três 
meses

Andersen, et al N=15.459 e N=4.000 e N=11.459 e Incidência N=1.175 e 2
(2011)29 14.980 21-24 a. 5.000 9.980 DIP (1 a.) 1.033

habitantes num - Convite para Usual care Fertilização DIP: HR 1,12
municipio rastreio 1x in vitro (7 a.) (IC95% 0,70-1,79)
dinamarquês, - TAAN por GE, infertilidade Fertilização in
1997 autocolheita e nascimentos vitro HR 0,88

ExV e urina (9 a.) (IC95% 0,62-1,26) 
GE: HR 0,97
(IC95% 0,63-1,51)
Infertilidade:
HR 0,87 (IC95% 
0,71-1,07)
Nascimentos
1,02 (IC95% 
0,95-1,10)

QUADRO VI. Resumo das características dos ensaios clínicos aleatorizados controlados incluídos nas meta-análises
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através de TAAN mediado por transcription mediated
amplification (TMA) e os resultados positivos foram
confirmados por TAAN mediado por ligase chain reac-
tion (LCR).

Os outcomes avaliados neste estudo foram vários e
englobaram a incidência de DIP um ano após a reali-
zação das duas diferentes formas de rastreio. Para a de-
finição do outcome,em primeiro lugar, foram utilizados
os questionários de follow-up para identificar as estu-
dantes que reportaram ter sido diagnosticadas com DIP
e, nestes casos, foram analisados todos os registos de
prescrições de antibioterapia no registo central dina-
marquês de prescrições.

O follow-up foi de 51,1% das mulheres do grupo de
intervenção e de 58,5% das mulheres do grupo de con-
trolo.

A incidência de DIP foi de 2,9% (nove em 443 mu-
lheres) no grupo de intervenção e de 6,6% (32 em 487
mulheres) no grupo controlo, com p value de 0,045.

Neste estudo concluiu-se que a estratégia de rastreio
que envolveu amostragem realizada em casa estava as-
sociada a uma menor proporção de casos reportados
de DIP quando comparado a uma estratégia de rastreio
convencional no consultório médico.

Como limitações, os autores deste estudo apontaram
o possível viés de seleção consequente ao reduzido fol-
low-up e o risco de viés de informação, porque a defi-
nição do outcome dependia essencialmente do relato
do próprio (NE 2) (Quadro VII).

O ECAC realizado por Oakeshott e colaboradores28

decorreu entre 2004 e 2006 e teve como objetivo avaliar

se o rastreio e o tratamento da infeção genital por Chla-
mydia trachomatis reduziam a incidência de DIP doze
meses depois.

Este estudo foi conduzido em Londres e os partici-
pantes eram estudantes do sexo feminino, com idades
compreendidas entre os 16 e os 27 anos (média de 21
anos). Todas as participantes (n=2.563) foram convida-
das a preencher um questionário sobre a sua saúde se-
xual, a fornecer exsudado vaginal por autocolheita e a
consentir o acesso aos seus registos médicos. As amos-
tras recolhidas e respetivos questionários foram então
aleatorizados para o grupo de intervenção e para o gru-
po de controlo. Foram excluídas 34 participantes por
não cumprirem os critérios de elegibilidade, por repe-
tição ou por ausência de amostra.

No grupo de intervenção (n=1.259), as amostras fo-
ram testadas imediatamente através de TAAN media-
do por TMA. As participantes infetadas foram contac-
tadas para serem informadas e aconselhadas a dirigi-
rem-se ao seu médico para tratamento e notificação do
parceiro sexual.

No grupo de controlo (n=1.270), as amostras foram
congeladas e testadas um ano depois pelo mesmo mé-
todo que o grupo de intervenção.

O outcome avaliado correspondeu à incidência de
DIP até doze meses após o início da intervenção. Para
a definição do outcome foi utilizado um questionário de
follow-up, respondido pelas participantes um ano de-
pois, sobre possíveis sintomas de DIP e comportamento
sexual. Foram investigados os registos clínicos das par-
ticipantes que não responderam ao questionário e da-

ECAC Scholes, et al Ostergaard, et al Oakeshott, et al Andersen, et al
(1996)26 (2000)27 (2010)28 (2011)29

Ocultação aleatorização Duvidosa Sim Sim Sim

Ocultação participantes Não Não Sim Não

Ocultação profissionais Não Não Sim Não

Ocultação avaliadores de outcome Duvidosa Não reportado Sim Sim

Análise intenção para rastrear Duvidosa Não Sim Sim

Follow-up adequado Não (64%) Não (55%) Sim (94%) Não (25%)

Poder estatístico adequado Não reportado Não reportado Duvidoso Duvidoso

Nível de evidência 2 2 2 2

QUADRO VII. Avaliação do risco de viés para os ECAC
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quelas cujas respostas eram sugestivas de DIP. Três mé-
dicos, ocultados para alocação do grupo e para o status
da infeção por Chlamydia, classificaram os casos em
possível provável ou ausência de DIP.

Registou-se um follow-up de 94%. A incidência de
DIP foi de 1,3% (15/1.191) no grupo de intervenção e
de 1,9% (23/1.186) no grupo controlo, com risco relati-
vo de 0,65 (IC95% 0,34-1,22). Para prevenir um caso de
DIP clínica ao longo de doze meses seria necessário
rastrear 147 mulheres e tratar 13 mulheres com resul-
tado positivo.

Neste estudo, os autores concluiram que a efetivi-
dade do teste único para a infeção por Chlamydia na
redução do risco de DIP doze meses depois pode ter
sido sobreestimada.

Como limitação principal deste estudo, os autores
apontaram a possibilidade de o ensaio ter ficado sub-
potenciado porque, para o cálculo da amostra, foi uti-
lizada uma estimativa de incidência anual de DIP de 3%
que não correspondeu à incidência de 1,6% deste es-
tudo (NE 2) (Quadro VII).

O ECAC realizado por Andersen e colaboradores29

iniciou-se em 1997 e teve como objetivo avaliar o im-
pacto do rastreio da infeção genital por Chlamydia tra-
chomatis em múltiplos outcomes,nomeadamente a in-
cidência de DIP um ano depois.

Os participantes eram todos os habitantes de um
município dinamarquês com idades compreendidas
entre os 21 e os 24 anos (n=15.459 mulheres e 14.980 ho-
mens). Desta população, uma amostra aleatorizada de
4.000 mulheres e 5.000 homens foi seleccionada para o
grupo de intervenção.

A intervenção foi subdividida em dois grupos: um re-
cebeu o pacote de rastreio e outro apenas o convite
para o rastreio e, caso aceitassem, deviam solicitar o pa-
cote de rastreio. Este consistia em instruções sobre o
modo de recolher a amostra, num formulário e num
tubo coletor de urina de primeiro jato para os homens
ou numa pipeta vaginal para mulheres. O método uti-
lizado para as amostras colhidas no domicílio foi TAAN
mediado por TMA. Os indivíduos infetados deveriam
contactar os seus médicos de família para obterem o
tratamento. Receberiam ainda um segundo pacote de
rastreio 24 semanas após o teste inicial.

Os participantes do grupo de controlo (n=11.459 mu-
lheres e 9.980 homens) e do grupo de intervenção tive-

ram ainda a oportunidade de ser submetidos ao rastreio
de acordo com o usual care, sendo este teste de rastreio
gratuito na Dinamarca.

A definição do outcome DIP consistiu no registo do
código ICD10 respetivo no registo de altas do hospital
dinamarquês ou no tratamento com doxiciclina após
consulta com o médico de família.

Registou-se um follow-up de 24,5% e não foi deteta-
da diferença estatisticamente significativa entre o gru-
po de intervenção e de controlo: DIP hazard ratio (HR)
1,12 (IC95% 0,7-1,79).

Neste estudo, os autores concluiram que uma única
ronda do rastreio não esteve associada a benefício clí-
nico em termos de complicações reprodutoras a longo
prazo.

Como limitações deste estudo, os autores destaca-
ram a imprecisão do diagnóstico de DIP (NE 2) (Qua-
dro VII).

CONCLUSÕES
Com esta revisão conclui-se que a evidência atual é

de qualidade moderada, inconsistente e de difícil ge-
neralização, apesar de favorável à efetividade do ras-
treio da Chlamydia trachomatis em jovens sexualmen-
te ativos na redução da ocorrência de DIP (SORT B).

A maioria dos standards e guidelines internacionais
recomendam o rastreio. A população-alvo deste ras-
treio varia, sendo maioritariamente jovens do sexo fe-
minino e masculino com idade inferior a 25 anos. As
guidelines americanas restringem o rastreio às jovens
do sexo feminino. A maioria das guidelines reforça ain-
da o papel dos fatores de risco comportamentais como
critério adicional para efetuar o rastreio ou antecipá-lo.
O teste de rastreio recomendado (por TAAN) e o tipo de
amostra (exsudado vaginal na mulher e urina no ho-
mem) são consensuais. A frequência do teste reco-
mendada é anual ou individualizada de acordo com o
perfil de risco.

As duas meta-análises identificadas concluem que
existe evidência moderada de redução de DIP com o
rastreio, mas as duas RS destacam as limitações meto-
dológicas dos estudos selecionados.

A evidência que suporta estas recomendações resu-
me-se essencialmente a quatro ECACs, cuja qualidade
é heterogénea e a generalização dos resultados e res-
petiva aplicabilidade é limitada.
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Em primeiro lugar, os dois ensaios que mostram efe-
tividade do rastreio são aqueles que têm qualidade mais
fraca e maior risco de sobrestimação do efeito. Por ou-
tro lado, os outros dois ensaios com melhor qualidade
não revelam diferença estatisticamente significativa en-
tre o grupo de intervenção e o de controlo. Contudo,
esta ausência de efeito pode justificar-se pelos dois en-
saios de melhor qualidade poderem estar subpoten-
ciados.

Em segundo lugar, em todos os ensaios o teste de ras-
treio é aplicado uma única vez e na sua maioria os out-
comes são avaliados doze meses depois, não existindo
nenhum ensaio que avalie a aplicação anual deste ras-
treio.

Em terceiro lugar, o desenho de estudo destes en-
saios implica a realização do rastreio de base popula-
cional, o que limita a generalização para a recomenda-
ção do rastreio oportunístico. Para além disso, no estu-
do de Scholes e colaboradores o grupo de intervenção
é uma população de risco, ao contrário da maioria das
guidelines que indicam a idade como critério suficien-
te para a aplicação do rastreio.

Por último, o outcomeavaliado (a DIP) é difícil de de-
finir objetivamente e difere de estudo para estudo.

Desta forma, persiste a necessidade de investigação
a vários níveis. Por um lado, são necessários estudos de
melhor qualidade metodológica e com poder estatísti-
co mais adequado que avaliem a incidência de DIP com
o rastreio de Chlamydia trachomatis. Seria inovador e
útil para a prática clínica que a intervenção consistisse
no rastreio oportunístico e que fosse avaliado o im-
pacto da aplicação anual do teste de rastreio. O contexto
atual português constitui uma oportunidade de inves-
tigação, dado que não está implementado um progra-
ma de rastreio populacional na prática clínica.

Apesar das limitações da evidência atualmente dis-
ponível, as conclusões desta revisão sistemática apon-
tam para a efetividade do rastreio nos jovens com ida-
de inferior a 25 anos e sobretudo naqueles com outros
fatores de risco adicionais. Esta informação deve ser
motivo de reflexão por parte dos clínicos e decisores po-
líticos, não só para fomentar a investigação da utilida-
de ou não da implementação de um programa de ras-
treio, mas também para a valorização dos testes de ras-
treio por TAAN por PCR que atualmente não são com-
participados em Portugal.
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ABSTRACT

SCREENING FOR GENITAL INFECTION BY CHLAMYDIA TRACHOMATIS AND REDUCTION OF PELVIC 
INFLAMMATORY DISEASE: AN EVIDENCE-BASED REVIEW
Introduction: Chlamydia trachomatis infection is the most commonly reported sexually transmitted infection in Europe and
is associated with pelvic inflammatory disease (PID) and its complications: infertility, ectopic pregnancy and chronic pelvic pain.
Aim: To evaluate the effectiveness of screening for Chlamydia trachomatis infection in sexually active, asymptomatic indivi-
duals, in reducing the occurrence of PID.
Data sources: Medline, Cochrane Library, NGC, NICE, DARE, CMA Infobase, TRIP Data-base, USPSTF, DGS.
Methods of review: Systematic review according to the PRISMA guideline, of standards, guidelines, meta-analyses, systematic
reviews (SR) and controlled randomized trials (CRT) published in English and Portuguese between January 2000 to September
2016, using the key-words Chlamydia trachomatis and mass screening. The SORT scale was used to evaluate the levels of evi-
dence (LE) and strength of recommendation.
Results: Thirteen out of 550 articles were selected: two meta-analyses, two SR and nine guidelines. All guidelines recommend
screening (SORT B or C) but the target population varies according to the risk factors included, the main ones being gender and
age. The two meta-analyses corroborate the efficacy of this screening in the reduction of PID, with evidence of moderate qua-
lity (LE 2). Both meta-analyses are based on four CRT: two showed a reduction in the incidence of PID one year after single
screening and the other two, with better methodological quality, did not reveal a statistically significant difference. In both SR
the authors emphasize the need for more evidence to support screening (NE 2).
Conclusions: There is evidence of moderate quality, but inconsistent and difficult to generalise, on the effectiveness of scree-
ning for Chlamydia trachomatis in reducing the incidence of PID.

Keywords: Chlamydia trachomatis; Mass screening
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INTRODUÇÃO

A
doença de Graves é a causa mais comum de
hipertiroidismo persistente em adultos, a que
correspondem 60 a 80% dos casos.1-2 É uma
das doenças autoimunes mais frequentes,

surgindo numa relação género feminino/masculino de
5-10:1, sendo a incidência estimada de dezasseis por
cada 100.000 pessoas/ano no género feminino, com-
parativamente a três em 100.000/ano no género mas-
culino.1-4 Pode surgir em qualquer idade. Contudo, exis-
tem dois picos para cada género: 40-44 anos e 60-64
anos nas mulheres e 45-49 anos e 65-69 anos nos ho-
mens, com um aparecimento mais precoce de cerca de
cinco anos na mulher.5 

O diagnóstico precoce diminui o desenvolvimento
de complicações e um tratamento adequado associa-
se a um bom controlo da doença na maioria das situa-

Ana Cláudia Cardoso Almeida,* Luís de Pinho-Costa,* Hélder Sousa*

Doença de Graves: a visão do
doente e impacto biopsicossocial
– um relato de caso

RESUMO
Introdução:A descrição deste caso pretende enfatizar a importância do papel do médico de família, não apenas na suspeita clí-
nica de doença de Graves e complicações associadas, mas sobretudo na adaptação do indivíduo à vivência com a doença, dada
a morbilidade psicossocial associada à proptose desfigurativa e/ou diplopia, ambas manifestações com um impacto marcado
no estado funcional e bem-estar dos doentes. 
Descrição do caso: Mulher de 29 anos, sem antecedentes de relevo, é diagnosticada com doença de Graves, com oftalmopa-
tia causadora de dor retro-ocular e diplopia com impacto significativo na sua vida diária. Apesar da estabilização da função ti-
roideia com o tratamento instituído, verificou-se progressão bilateral da exoftalmia. Neste contexto desenvolveu um quadro
de insatisfação com a sua imagem corporal, alteração da identidade (antes e após o diagnóstico) e depressão, que culminou em
tentativa de suicídio por intoxicação medicamentosa.
Comentário:O médico de família deverá estar sensibilizado para o impacto negativo na saúde mental e física, nas aptidões so-
ciais e económicas, assim como na qualidade de vida destes doentes. Neste caso, a utente não estava apenas fisicamente doen-
te, mas também apresentava distress psicológico associado à oftalmopatia, responsáveis por um impacto severo no seu fun-
cionamento diário.

Palavras-chave: Doença de Graves; Oftalmopatia de Graves; Qualidade de vida; Exoftalmia; Hipertiroidismo.

ções.2 A oftalmopatia constitui a principal manifestação
extratiroideia da doença de Graves e afeta 90% dos
doentes, sendo clinicamente evidente em 50% destes.2-
6 Está presente em cerca de 20-25% na altura do diag-
nóstico de hipertiroidismo, podendo em alguns casos
tornar-se aparente apenas após o início do tratamento
do hipertiroidismo.6 Apresenta tipicamente um atingi-
mento bilateral, sendo desfigurante e incapacitante.4,7

A sua história natural pode ser muito variável, poden-
do manter-se estável durante muitos anos ou agravar
com o tempo, de forma independente do controlo da
função tiroideia e ainda numa pequena percentagem
de doentes apresentar um curso com remissões e exa-
cerbações.6 Existem alguns fatores relacionados com o
aumento do risco de desenvolvimento da oftalmopa-
tia, nomeadamente o género feminino, o tabagismo, tí-
tulos elevados de anticorpos antitiroideus, stress emo-
cional e idade avançada (superior a 60 anos).8-9 O taba-
gismo relaciona-se não só com o desenvolvimento da
oftalmopatia, mas também com a sua gravidade.8

relatosdecasoDOI: 10.32385/rpmgf.v34i6.11853
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A depressão e ansiedade são patologias frequentes
na população em geral, estando descrita uma preva-
lência aumentada no hipertiroidismo, particularmen-
te na fase inicial da doença de Graves.10-12 A oftalmopa-
tia de Graves, quando presente, está associada a uma
elevada morbilidade psicossocial pela proptose desfi-
gurativa e/ou diplopia associadas, ambas manifesta-
ções com um impacto marcado no estado funcional e
bem-estar dos doentes.7 De acordo com o estudo de
Coulter e colaboradores, a depressão e ansiedade estão
presentes, respetivamente, em 40% e 23% dos doentes
com oftalmopatia de Graves.13 Por outro lado, a exis-
tência de perturbação mental é o fator de risco mais im-
portante para o suicídio, sendo a depressão a mais fre-
quente.14 Os acontecimentos de vida negativos recen-
tes, como o divórcio e a doença física, sobretudo se es-
tiverem associados a défices funcionais ou alteração da
imagem corporal, podem também aumentar o risco.15

Deste modo, a doença de Graves e as complicações as-
sociadas, sobretudo a oftalmopatia, podem afetar a saú-
de mental e física, as aptidões sociais e económicas, as-
sim como a qualidade de vida dos doentes.4,7

Com o presente caso, os autores pretendem enfati-
zar:
• A importância do médico de família na suspeita diag-
nóstica precoce de doenças pouco frequentes, mas
potencialmente graves, como é o caso da doença de
Graves e complicações associadas;

• O papel do médico de família na adaptação do indi-
víduo à vivência com a doença (no presente caso so-
bretudo na adaptação a situações clínicas com mo-
dificação da imagem corporal, que são comuns no
âmbito da medicina geral e familiar, e que inter-
agem com a pessoa nas suas múltiplas dimensões:
física, psicológica, social, familiar e laboral);

• As características dos cuidados de saúde primários,
nomeadamente a acessibilidade, a continuidade dos
cuidados, a visão global e holística (com a integra-
ção de aspetos psicossociais e a familiares) e os cui-
dados centrados na pessoa permitem, não só o
acompanhamento da evolução a curto e longo pra-
zo da vivência da doença, a adaptação à crise por ela
gerada e eventos acompanhantes, mas também a
gestão dos múltiplos intervenientes, tanto no que
respeita aos familiares e amigos, como dos restantes
profissionais de saúde envolvidos. 

DESCRIÇÃO DO CASO
Apresenta-se o caso de uma mulher de 29 anos, cau-

casiana, com nove anos de escolaridade, cabeleireira de
profissão. Pertencia a uma família nuclear na fase IV do
ciclo de Duvall até se ter divorciado no desenrolar dos
eventos descritos abaixo. Atualmente pertence a uma
família monoparental, classe social média de acordo
com a classificação de Graffar, com médio risco de dis-
função na escala de risco de Segovia-Dreyer e que não
pontua na Escala de risco Garcia-Gonzalez – genogra-
ma e psicofigura de Mitchell na figura 1. É a segunda
numa fratria de dois, sem padrões de repetição inter-
geracional de patologias, nomeadamente de patologia
autoimune ou tiroideia. Sem antecedentes patológicos
pessoais ou familiares de relevo, nomeadamente sem
antecedentes de patologia psiquiátrica. Menarca aos
12 anos de idade, com ciclos menstruais regulares, com
cerca de quatro dias de duração, sem antecedentes 

B,
54a

J,
53a

R,
36a

C,
34a

F,
30a

P,
29a

L,
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Relacionamento descrito pelo caso índice como excelente, de amor, grande
amizade ou intimidade

Relacionamento descrito pelo caso índice como muito bom, de amizade ou
de proximidade

Relacionamento descrito pelo caso índice como conflituoso, de discórdia,
ódio ou hostilidade

Figura 1.Genograma e psicofigura de Mitchell – Gondomar, dezem-
bro de 2015. III 1,2,3,4,5 – saudáveis; II1 e 2 – saudáveis; II4 – doen-
ça de Graves com oftalmopatia associada e depressão reativa neste
contexto; I1 – saudável; emigrado em França; II2 – antecedentes de
carcinoma do pulmão diagnosticado em 2000 e submetida a pneu-
mectomia no mesmo ano; patologia depressiva desde 2005.

Legenda/símbolos da psicofigura de Mitchell:
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ginecológicos de relevo, nomeadamente de meno ou
metrorragias. História de duas gestações e dois partos
de termo, sem complicações associadas durante a gra-
videz ou no puerpério. Sem antecedentes de infertili-
dade. Fumadora de cerca de 15 cigarros por dia, desde
há 10 anos (7,5 UMA), negando outros consumos toxi-
fílicos, nomeadamente álcool ou drogas ilícitas. Sem
medicação habitual. 
Em janeiro de 2014 foi observada em consultório

médico privado por queixas oculares, que a doente des-
crevia como sensação de olhos inchados (sic). O qua-
dro foi interpretado como alergia ocular e medicada
em conformidade. Em outubro do mesmo ano recor-
reu a uma consulta não programada na Unidade de
Saúde Familiar (USF) dos autores, por diarreia de pre-
domínio pós-prandial, com cerca de quatro semanas de
evolução, sem muco ou sangue, com perda ponderal as-
sociada. A doente referia que havia perdido cerca de
10kg no último mês, apesar de manter o apetite e apor-
te alimentar habitual e não ter aumentado a sua ativi-
dade física. Negava palpitações, intolerância ao ca-
lor/frio ou irregularidades menstruais. Ao exame obje-
tivo, a exoftalmia bilateral era evidente (Figura 2), as-
sociada a proptose e edema periorbitário. Adicional-
mente, a doente referia dor retro-ocular e diplopia de
início recente, que relacionava com alergia ocular diag-
nosticada no início do ano, mas que afetavam de for-
ma significativa as suas atividades de vida diária e im-
possibilitavam o desempenho das suas atividades la-
borais como cabeleireira. À palpação da tiroide, esta
apresentava-se não dolorosa, com dimensões aumen-
tadas. Perante a anamnese e exame objetivo foi solici-
tado o doseamento dos níveis de T4 livre e de TSH, as-
sim como os anticorpos antitiroideus, cujos resultados,
obtidos cerca de cinco dias depois da consulta, revela-

ram níveis de TSH indetetáveis, T4 livre aumentado e
autoanticorpos antirrecetores de TSH positivos, suges-
tivos de doença de Graves. Foi explicada à doente a pa-
tologia, manifestações clínicas e tratamento disponível
para iniciar ao nível dos cuidados de saúde primários,
até à data da consulta hospitalar. Foi ainda esclarecida
quanto à etiologia dos sintomas oculares, que não es-
tavam relacionados com a alergia, mas constituíam
uma manifestação ocular da doença de Graves. A doen-
te mostrava-se ansiosa quanto à evolução dos sinais e
sintomas oculares, dado o seu impacto funcional e ver-
balizava vontade de retomar rapidamente as suas ati-
vidades laborais. Foram explorados e valorizados os
sintomas, emoções, sentimentos e preocupações da
doente e tentou-se gerir as suas expectativas quanto à
evolução dos sintomas oculares; foi-lhe explicado que
seria devidamente orientada para consulta de especia-
lidade e que, mesmo no caso de ter indicação para tra-
tamento cirúrgico, inicialmente seria sempre necessá-
rio um período de espera pela possibilidade de estabi-
lização ou remissão espontânea da oftalmopatia. Foi
acordado um plano terapêutico, em que após decisão
partilhada com a doente se optou pela iniciação de me-
dicação com antitiroideus de síntese (tiamazol 10mg),
carbómero para lubrificação ocular e penso ocular. Foi
também dada indicação para repetição do doseamen-
to de TSH e T4 livre em quatro semanas para ajuste po-
sológico e procedeu-se à referenciação para consulta
externa de endocrinologia e oftalmologia. 
Um mês depois volta a consulta na USF, sendo que

apesar da estabilização da função tiroideia, se verificou
progressão bilateral da exoftalmia. O seguimento e a
monitorização da função tiroideia passaram a ser reali-
zados a nível hospitalar pela especialidade de endocri-
nologia. Nesse âmbito foram discutidas as abordagens
terapêuticas disponíveis na redução da síntese de hor-
monas tiroideias (tionamidas, iodo radioativo ou cirur-
gia) e foi decidido, em conjunto com a doente, que a ti-
roidectomia total seria a melhor opção no seu caso, dado
apresentar um bócio de grandes dimensões. A inter-
venção cirúrgica decorreu sem intercorrências, tendo
resultado em melhoria ligeira da acuidade visual, o que
contribuiu para a redução da ansiedade da doente, já
que a consulta de oftalmologia apenas estava agenda-
da para quatro meses depois. Foi suplementada com le-
votiroxina, mantendo função tiroideia estável.

Figura 2.Oftalmopatia de Graves assimétrica.
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Cerca de cinco meses após a primeira consulta na
USF, a doente foi observada por oftalmologia. Apesar de
ter sido instituído tratamento com metilprednisolona
intravenosa diária verificou-se manutenção da exoftal-
mia, sobretudo ao nível do olho esquerdo, com persis-
tência de diplopia e visão turva, pelo que o seu caso foi
apresentado em consulta de doenças autoimunes e
posteriormente proposta para plasmaferese. Foi igual-
mente encaminhada para consulta de oftalmo-plásti-
ca para se ponderar tratamento cirúrgico (orbitotomia
descompressiva).
Neste período, a doente desenvolveu um quadro de

insatisfação marcada com a modificação da sua autoi-
magem corporal, resultante sobretudo da exoftalmia,
mas também da cicatriz de tiroidectomia. Referia que
era incapaz de retirar os óculos de sol, mesmo em casa
e de olhar-se ao espelho; apresentava diminuição da
autoestima associada a insónia inicial e de manuten-
ção, humor deprimido, choro fácil, irritabilidade, per-
da de interesse na maioria das atividades e alteração da
identidade (antes e após o diagnóstico), com mais de
um mês de evolução e agravado nos últimos 15 dias. A
doente negava sintomatologia heteróloga, assim como
ideias relacionadas com a morte ou ideação suicida.
Nesta altura foi observada ao nível dos cuidados de saú-
de primários, onde pôde abertamente esclarecer as
suas dúvidas e partilhar os medos, verbalizando an-
gústia relativamente ao futuro, sobretudo porque os
médicos não lhe davam certezas quanto à possibilida-
de de reversão total da exoftalmia; referia ainda medo
da cegueira e incapacidade permanente dela resultan-
te. Os autores tentaram responder às emoções e per-
guntas da doente, mostrando apoio e compreensão e
validando a reação emocional perante as circunstân-
cias; procuraram diminuir a carga emocional atribuí-
da à possibilidade de cegueira, explicando que esta se
tratava de uma complicação rara e relembrando que a
doente estava proposta para cirurgia de descompres-
são. Após caracterização da depressão nos seus níveis
psicológico, social e físico foi elaborado, em conjunto
com a doente, um plano de tratamento com recurso a
sertralina 100mg e estímulo à criação de uma rede de
suporte familiar e social eficaz; foram ainda trabalha-
das estratégias de coping e pedida colaboração de psi-
cologia. A doente foi aconselhada a manter a vigilância
de alterações de humor, pensamentos negativos ou re-

lacionados com morte, assim como de ideação suicida
e aconselhada a procurar ajuda se algum desses sinais
se agravasse ou surgisse de novo. Apesar da associação
entre a oftalmopatia de Graves e o tabagismo, a consulta
de cessação tabágica foi protelada até estabilização do
humor. Foi agendada consulta de reavaliação em qua-
tro semanas, onde se constatou adesão ao plano tera-
pêutico proposto, com melhoria ligeira da sintomato-
logia depressiva.
Algumas semanas depois, o quadro depressivo foi

agravado pela descoberta pela utente de suposta infi-
delidade matrimonial por parte do marido, o que viria
semanas mais tarde a culminar no início de um pro-
cesso de divórcio. Para além disso, nesta fase, a doente
não se sentia capaz de tomar conta dos filhos, devido à
sintomatologia depressiva e ao impacto severo da sin-
tomatologia visual nas atividades de vida diárias, pelo
que estes ficaram entregues ao pai. Este facto condi-
cionou sentimentos de ambivalência na doente: afe-
tuosidade maternal versus tentativa de proteção dos fi-
lhos do seu humor deprimido e imagem corporal alte-
rada, acrescendo ainda o facto das crianças se encon-
trarem ao cuidado do pai, do qual se tinha acabado de
separar. Dada a sucessão de acontecimentos negativos,
a doente optou por se mudar temporariamente para
casa dos pais, onde coabitou apenas com a mãe, dado
que o pai se encontra emigrado. A decisão de coabita-
ção com a mãe prendeu-se sobretudo com motivos eco-
nómicos e emocionais, mas também pela incapacida-
de resultante dos sintomas oculares. Recebia visitas re-
gulares da irmã e filhos. Contudo, durante este perío-
do verificou-se um agravamento da perceção da
severidade da patologia pela doente, objetivada nas
consultas de seguimento, assim como redução da au-
toestima e isolamento social. A situação clínica da
doente poderá ter sido agravada pela ausência do pai,
antecedentes de depressão da mãe e ainda pelo facto
de, apesar de considerar a mãe um grande apoio, refe-
rir que esta não compreendia o impacto da doença no
seu dia-a-dia, assim como o contexto do seu divórcio,
mantendo contacto próximo com o seu ex-marido, fa-
tor de grande angústia na utente. Por outro lado, refe-
ria grande frustração por se encontrar impossibilitada
de desempenhar as suas atividades laborais como ca-
beleireira, que nesta fase a poderiam ajudar pelo me-
nos a manter-se ocupada.
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A doente foi submetida a cirurgia de descompressão
por oftalmologia, com melhoria apenas parcial da exof-
talmia e dos sintomas de diplopia e visão turva. Neste
contexto, apesar das tentativas dos autores e da psicó-
loga em manter contacto regular com a doente, esta
começou a faltar às consultas de seguimento, inicial-
mente apenas a nível hospitalar, mas posteriormente
também às da USF e de psicologia. Foi tentado contac-
to telefónico com a utente, sem sucesso. Posterior-
mente, os autores tiveram conhecimento (através da
nota de alta de psiquiatria) que a utente tinha suspen-
dido o tratamento com antidepressivo, o que culminou
em tentativa de suicídio por intoxicação medicamen-
tosa e internamento num hospital psiquiátrico duran-
te oito dias. Teve alta medicada com escitalopram 20mg
ao pequeno-almoço, lorazepam 1mg e trazodona
100mg ao deitar, sendo que a mãe e irmã foram con-
tactadas para que mantivessem vigilância e cuidados à
doente diariamente, durante as 24 horas. Após a alta foi
agendada consulta de crise por psiquiatria, assim como
consultas de reavaliação quinzenais de psiquiatria e
psicologia. Ao nível dos cuidados de saúde primários fo-
ram igualmente agendadas consultas de reavaliação re-
gulares da doente, assim como dos filhos. Foi reforça-
da a necessidade do cumprimento terapêutico e de ma-
nutenção de seguimento multidisciplinar por psicolo-
gia e psiquiatria, sendo que foi também necessário criar
e estabelecer uma articulação entre a medicina geral e
familiar, a psicologia e a psiquiatria. Foi ainda dada es-
pecial atenção ao aconselhamento, escuta terapêutica
e empática, assim como à avaliação familiar. Durante
esta avaliação constatou-se que o diagnóstico e o im-

pacto da oftalmopatia de Graves, associados à trans-
formação da estrutura familiar pré-existente, consti-
tuíram uma experiência dolorosa para a doente, a qual
vive num turbilhão de sentimentos de injustiça, raiva,
traição e ressentimento. De acordo com a escala de Hol-
mes e Rahe, o divórcio e a separação conjugal consti-
tuem acontecimentos geradores de stress, sendo res-
ponsáveis pela destruição da estrutura familiar pre-
existente e têm enorme impacto sobre os dois cônju-
ges e sobre os filhos do casal. Assim, constatou-se
também, em consultas de seguimento de saúde infan-
til, que os filhos poderiam estar a vivenciar sentimen-
tos de abandono por parte da mãe por ainda não apre-
sentarem maturidade suficiente para compreender a si-
tuação. Neste contexto foi discutido com os pais a im-
portância de estarem atentos a possíveis sentimentos
de culpabilidade, que são habituais nas crianças por
frequentemente se acharem responsáveis pela separa-
ção dos pais e ainda a queixas psicossomáticas, terro-
res noturnos e comportamentos regressivos, dado que
constituem muitas vezes formas de manifestação de
tristeza pelas crianças no contexto de divórcio. Foi tam-
bém proposta à doente a explicação sumária dos mo-
tivos de separação de forma adequada à idade dos fi-
lhos, o que poderia tranquilizá-los.
Foi aplicado o círculo de Thrower (Figura 3) pela im-

portância de avaliação da dinâmica familiar e rede de
suporte afetivo nesta etapa da vida da doente. Da apli-
cação do círculo destaca-se, em primeiro lugar, a re-
presentação inicial dos círculos de tamanho idêntico a
representar os pais e a irmã mais perto de si e, em se-
gundo lugar, a representação dos filhos, em círculos de
maior tamanho, pelo seu maior significado emocional,
mas mais distanciados pela incapacidade temporária
de tomar conta destes; a proximidade, na representa-
ção da mãe, prendia-se sobretudo com o facto de a
doente reconhecer o apoio desta e as vantagens eco-
nómicas e emocionais da coabitação, admitindo que
estas se sobrepunham aos sentimentos de conflituosi-
dade. Desenhou ainda o ex-marido fora do círculo e
num círculo de tamanho inferior, traduzindo a separa-
ção e conflituosidade. A doente revelou-se insatisfeita
com esta representação, visto que gostaria de estar mais
próxima dos filhos, declarando intenção de mudança
desta situação aquando da estabilização do humor.
Apesar de referir que os pais e a irmã eram o seu único

Figura 3. Círculo familiar de Thrower em 26/02/2015.
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apoio nesta fase da sua vida, atribuindo-lhes elevada
importância emocional, afirmou que gostaria que o pai
estivesse a residir em Portugal. A reflexão realizadapela
doente acerca do círculo familiar é concordante com o
resultado de disfunção moderada evidenciado no AP-
GAR, revelando assim um fraco apoio psicossocial. A li-
nha de vida de Medalie revela associação cronológica
entre o diagnóstico de doença de Graves, divórcio e pa-
tologia depressiva, sendo esta última reativa à sucessão
de acontecimentos negativos despoletados pelo dia-
gnóstico. Por outro lado, não se pode também excluir
o papel do stress emocional e crise despoletada pelo
diagnóstico no agravamento da evolução e prognósti-
co da oftalmopatia.
Durante a avaliação foi possível identificar os recur-

sos familiares que, apesar de escassos, constituíram im-
portantes fontes de suporte emocional e motivação.
Constatou-se também que o regresso a casa dos pais,
apesar dos motivos económicos, poderá ter constituí-
do uma regressão potencialmente útil de forma transi-
tória. Foi realizado aconselhamento, tanto individual
como familiar, em articulação com a psiquiatria e a psi-
cologia para uma melhor gestão dos problemas recen-
tes e promoção da resiliência. O pai regressou tempo-
rariamente a Portugal para apoiar a filha e a mãe com-
preendeu melhor a dinâmica do divórcio, melhorando
a conflituosidade existente entre as duas. Foi ainda re-
forçada a necessidade de distinção entre o conflito con-
jugal e o papel parental e trabalhou-se o luto da sepa-
ração e dos projetos conjugais, tendo a doente reco-
nhecido a importância da comunicação intrafamiliar
na partilha dos acontecimentos vitais por forma a en-
contrarem estratégias para partilhar e superar o luto.
Nesta fase, os cuidados de saúde primários desem-

penharam um papel fulcral na promoção do apoio psi-
cossocial, sobretudo familiar, sendo que foram desen-
volvidas abordagens psicoterapêuticas com técnicas
simples orientadas para a resolução de problemas, ofe-
recendo-se ainda estratégias para enfrentar períodos de
maior medo e ansiedade como, por exemplo, a fre-
quência de grupos de relaxamento, com boa adesão
por parte da doente. 

COMENTÁRIO
O diagnóstico de hipertiroidismo clínico é confir-

mado por um valor de TSH abaixo do valor de referên-

cia, associado a um valor elevado de tiroxina livre (T4
livre). Nos estadios mais precoces poderá verificar-se
apenas uma elevação de triiodotironina (T3), sem alte-
rações dos níveis de T4 livre. Assim, perante a suspeita
clínica, o doseamento de T3 livre deve ser efetuado em
doentes com níveis de TSH reduzidos, mas níveis de T4
livre dentro dos limites da normalidade.2 O doseamen-
to de autoanticorpos antirrecetores de TSH, particu-
larmente dos estimulantes, é quase sempre positivo,
sendo a sua deteção diagnóstica de doença de Graves.2

Embora os anticorpos estimulantes da tiroide sejam os
responsáveis pelo hipertiroidismo na doença de Graves,
a sua concentração sérica é muito baixa e, por isso, in-
detetável em alguns indivíduos.2 Perante um caso se-
melhante ao supracitado, os cuidados de saúde primá-
rios desempenham um papel fulcral no diagnóstico ini-
cial e orientação atempada da patologia para os cuida-
dos de saúde secundários.

Os principais sinais e sintomas da oftalmopatia de
Graves são edema palpebral, hiperemia conjuntival,
prurido, lacrimejo excessivo, proptose/exoftalmia, fo-
tofobia e dificuldade na amplitude de movimentos ocu-
lares, a que pode associar-se a dor à mobilização.2 A
exoftalmia ocorre em até um terço dos doentes, po-
dendo ser assimétrica e parcialmente mascarada pelo
edema peri-orbitário; a diplopia ocorre em 5 a 10% dos
casos.2O exame objetivo deve incluir a inspeção da con-
juntiva e tecido periorbitário, com vista à identificação
de sinais como hiperemia conjuntival e edema perior-
bitário e falha na aposição da pálpebra superior e infe-
rior; deve também proceder-se à avaliação dos movi-
mentos oculares, acuidade visual e visão cromática.2

A correlação entre os sintomas e os sinais de oftalmo-
patia de Graves é muitas vezes escassa. Os achados ao
exame objetivo são importantes para o prognóstico e
tratamento, mas é igualmente importante a perceção
do doente acerca da sua sintomatologia, assim como a
alteração desta.4,7 O questionário Graves Ophthalmo-
pathy Quality of Life Questionnaire (GO-QoL) é uma
ferramenta validada que pode ser utilizada na avalia-
ção das mudanças na função visual e na aparência per-
cecionadas pelos pacientes com oftalmopatia de Gra-
ves, sendo constituída por oito perguntas sobre as con-
sequências da diplopia e diminuição da acuidade visual
e oito perguntas sobre as consequências psicológicas
devido às alterações da aparência.7,15 No caso clínico
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descrito, este questionário poderia ter sido aplicado
inicialmente e após a intervenção cirúrgica de forma a
objetivar o impacto das alterações visuais e da aparên-
cia na qualidade de vida da doente.
Nestes casos deve ser dada atenção à prevenção se-

cundária, através do controlo do hipotiroidismo e dos
fatores de risco associados à patologia em questão, par-
tilhando informação sobre as consequências de com-
portamentos de risco.16Neste nível de prevenção, a ces-
sação tabágica é a principal medida a propor aos pa-
cientes com doença de Graves, o mais precocemente
possível. No caso descrito foi protelada a intervenção
na cessação tabágica devido ao humor depressivo da
doente; contudo, poderia ter sido importante o início
precoce do aconselhamento com recurso a uma inter-
venção breve, aquando do diagnóstico, altura em que
a sintomatologia depressiva ainda não estava presen-
te. Se a doente nesta fase não estivesse motivada, po-
deria ter-se investido numa intervenção motivacional,
com escuta reflexiva e enfoque nos riscos imediatos e
a longo prazo decorrentes da manutenção deste hábi-
to no prognóstico da patologia em questão. Em retros-
petiva, os autores pretendem alertar e reforçar a im-
portância desta medida, com implicações prognósticas,
de acordo com as recomendações da European Group
on Graves Orbitopathy 2016.17 Contudo, realçam tam-
bém que, apesar da associação estabelecida entre o ta-
bagismo e a severidade da oftalmopatia, a evidência da
cessação tabágica na melhoria dos outcomes relacio-
nados com a exoftalmia e a diplopia é baseada apenas
num estudo retrospetivo de 1996, sendo por isso es-
cassa.18

Apesar da referenciação precoce com descrição da
gravidade do quadro, a consulta de oftalmologia foi
agendada apenas para cinco meses depois. Esta situa-
ção poderia ter sido notificada ao presidente do Con-
selho Clínico, para articulação com o chefe de serviço
de oftalmologia do hospital de referência, sendo que os
autores pretendem chamar a atenção para futuras si-
tuações semelhantes. Durante o tempo de espera, o
médico de família poderá desempenhar um papel im-
portante na prevenção terciária, com vista à redução
das complicações e incapacidade imputada pela doen-
ça e adaptação do doente à vivência com a patologia.16

O recurso a medidas simples, como óculos escuros e lá-
grima artificial durante o dia, elevação da cabeça no lei-

to e uso de lubrificante à noite, alivia os sintomas na
maioria dos doentes e pode prevenir complicações de-
correntes da oftalmopatia.2

A morbilidade psicossocial é comum nos indivíduos
com oftalmopatia de Graves. As perturbações na fun-
ção visual, proptose desfigurativa e sintomas associa-
dos, nomeadamente a diplopia, aliados à modificação
da imagem corporal, são os principais contribuintes
para a disfunção psicológica nesta condição.4,13 O nível
pré-mórbido de funcionalidade física, psicológica e so-
cial do indivíduo, assim como a intensidade da perce-
ção dos sintomas e mecanismos de coping, constituem
fatores relevantes adicionais que podem determinar a
magnitude do impacto psicológico da oftalmopatia.13

Os quadros graves de oftalmopatia de Graves, apesar de
pouco frequentes, estão associados a uma elevada mor-
bilidade psicossocial, com um impacto marcado no es-
tado funcional e bem-estar do paciente, para o qual o
médico de família deve estar sensibilizado.4 As tera-
pêuticas habituais são primariamente direcionadas
para a melhoria da função visual e aparência, mas adi-
cionalmente é fundamental direcionar o foco para a
melhoria do funcionamento psicossocial dos doentes,
tanto pelo impacto da doença física nas alterações emo-
cionais, como pelo impacto emocional no controlo e
prognóstico da patologia.7 O presente caso demonstra
que a doente não estava apenas fisicamente doente,
mas também apresentava distress psicológico associa-
do às alterações visuais, que eram responsáveis por um
impacto severo no seu funcionamento diário. O diag-
nóstico associou-se a um quadro de insatisfação mar-
cada com a sua autoimagem corporal e diminuição da
autoestima, assim como a uma série de eventos nega-
tivos, como o divórcio e a impossibilidade de tomar
conta dos filhos, que culminou em depressão com ten-
tativa de suicídio. Como anteriormente referido, a de-
pressão é frequente em doentes com oftalmopatia de
Graves, sendo que a doente apresentava múltiplos fa-
tores de risco para suicídio, nomeadamente doença fí-
sica com limitação funcional e alteração da imagem
corporal, depressão e elevados níveis de desesperança.14

Os cuidados de saúde primários estão bem posiciona-
dos no acompanhamento da dimensão biopsicosso-
cial e na mobilização de recursos, sendo fulcral a exis-
tência de uma relação médico-paciente de confiança e
partilha. A comunicação como a técnica primordial
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para o atingimento dos objetivos, a escuta terapêutica
e empática, aliada à demonstração de disponibilidade
e proximidade para que os pacientes possam aberta-
mente esclarecer as suas dúvidas e partilharem os seus
medos relacionados com a progressão da doença e im-
plicações futuras, podem contribuir para a melhoria da
autoestima e para a diminuição da ansiedade e de-
pressão associadas à oftalmopatia de Graves, permi-
tindo melhorar a qualidade de vida dos doentes. A ar-
ticulação com a medicina do trabalho pode também ser
importante na adaptação do local de trabalho. Por ou-
tro lado, o papel do médico de família como gestor de
cuidados permite a integração e articulação entre os di-
ferentes níveis de cuidados que envolvem a abordagem
desta patologia, nomeadamente a endocrinologia, a 
oftalmologia, a psicologia e, eventualmente, a psiquia-
tria. Assim, os autores pretendem sensibilizar os médi-
cos de família na gestão de doença orgânica, bem como
das suas consequências sociais e psiquiátricas.
O sucesso do tratamento depende também do en-

tendimento da dinâmica familiar e da função que a
doença assume na família e na vida do doente, motivo
pelo qual foi realizada a avaliação familiar. O envolvi-
mento da família no tratamento de todas as manifes-
tações da doença é fulcral, tornando as intervenções
mais efetivas e aumentando os recursos de auxílio ao
doente, sobretudo no que respeita a adesão terapêuti-
ca. Por outro lado, ajudar as famílias a lidar melhor com
o stress da doença, através da mobilização do suporte
emocional da família, com aproximação dos membros,
pode reduzir os efeitos negativos do trauma relaciona-
do com a doença. Em famílias com poucos recursos de
apoio, como no caso apresentado, o médico de família
poderá mesmo ter um papel fundamental na resolução
da crise.19 Neste caso poderia ter sido útil a insistência
no contacto telefónico com a doente quando começou
a faltar às consultas de seguimento na USF ou mesmo
o contacto com outros elementos da família.
Em suma, os cuidados de saúde primários consti-

tuem o primeiro ponto de contacto com o sistema na-
cional de saúde, pelo que ocupam uma posição privi-
legiada na deteção dos sintomas e sinais da doença de
Graves. A deteção e a avaliação clínica inicial desta pa-
tologia estão ao alcance dos médicos de família, refe-
renciando os casos detetados aos cuidados de saúde se-
cundários. Apesar desta referenciação, o médico de fa-

mília é responsável pelo seguimento longitudinal dos
doentes, desempenhando um papel fulcral na gestão e
na articulação dos múltiplos intervenientes no proces-
so de controlo destas patologias, sobretudo pelo im-
pacto negativo ao nível psicológico, social e laboral e
pela afetação da qualidade de vida. 
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ABSTRACT

GRAVES' DISEASE: THE PATIENT'S VIEW AND BIOPSYCHOSOCIAL IMPACT – A CASE REPORT
Introduction: This case intends to emphasize the importance of the role of the family physician, not only in the clinical suspi-
cion of Graves’ disease and associated complications, but also in the adaptation to living with the disease, given the psycho-
social morbidity associated with disfiguring proptosis and/or diplopia, both of which have a marked impact on the functional
status and well-being of patients.
Case report: A 29 year-old female, with irrelevant pathological history, was diagnosed with Graves’ disease, with associated
ophthalmopathy causing retro-ocular pain and diplopia, which significantly affected her daily life. Despite stabilization of thy-
roid function with the treatment, bilateral exophthalmia progressed. In this context, she developed dissatisfaction with her body
image, altered identity (before and after the diagnosis), and depression, culminating in a suicide attempt by drug intoxication.
Discussion: Family physicians should be aware of the negative impact on mental and physical health, social and economic skills,
and on the quality of life of these patients. In this case, the patient was not only physically ill, but also presented psychologi-
cal distress due to Grave’s ophtalmopathy, which were responsible for a severe impact on her daily living.

Keywords: Graves’ disease; Grave’s ophtalmopathy; Quality of life; Exophthalmos; Hyperthyroidism.
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INTRODUÇÃO

A
síndroma Takotsubo, também denominada
cardiomiopatia induzida pelo stress ou sín-
droma do coração partido, caracteriza-se por
uma disfunção sistólica transitória do ventrí-

culo esquerdo (VE), que mimetiza o enfarte agudo do
miocárdio (EAM) na ausência de doença coronária sig-
nificativa.1-3 Estima-se que a sua prevalência atinja 1 a
2% dos casos suspeitos de síndroma coronária aguda
(SCA),1,3-4 sendo mais comum nas mulheres, sobretudo
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Síndroma de Takotsubo em
medicina geral e familiar: a
propósito de um caso clínico

RESUMO
Introdução: A síndroma de Takotsubo caracteriza-se por uma disfunção sistólica transitória do ventrículo esquerdo, que 
mimetiza o enfarte agudo do miocárdio, na ausência de doença coronária significativa. É mais comum em mulheres na pós-
-menopausa, com suspeita de síndroma coronário agudo (SCA) e manifestações clínicas e eletrocardiográficas desproporcionais
relativamente aos marcadores cardíacos. Um trigger emocional ou físico está muitas vezes presente, podendo nestes casos o
médico de família (MF) desempenhar um papel importante no seu diagnóstico e seguimento.
Descrição do caso:Apresenta-se o caso de uma doente de 49 anos, admitida no serviço de urgência por suspeita de SCA, apre-
sentando dor torácica, dispneia e náuseas. Foi constatada insuficiência cardíaca (IC) aguda, com compromisso severo da fun-
ção sistólica do ventrículo esquerdo, no entanto, na ausência de doença coronária. A evolução clínica foi favorável, com recu-
peração completa da função cardíaca, tendo sido feito o diagnóstico de síndroma de Takotsubo. Neste contexto, com o conhe-
cimento adquirido que tinha desta doente, o MF conseguiu identificar o stress laboral e familiar como provável fator desenca-
deante da síndroma, intervindo de forma importante no ensino da gestão da ansiedade e no seu seguimento.
Comentário: Após o episódio de urgência descrito, a doente manteve-se assintomática do foro cardiovascular, sendo o trata-
mento essencialmente de suporte. Assim, caberá ao MF o controlo sintomático da ansiedade e do foro emocional, assim como
a vigilância de sinais e/ou sintomas de IC. O MF desempenhará um papel de prevenção, no sentido de identificar e atuar pre-
cocemente em possíveis fatores desencadeantes, promovendo e reforçando a importância da adoção de hábitos e estilos de
vida saudáveis e ainda na monitorização do estado de saúde da utente, no seu contexto biopsicossocial, de forma a evitar e mi-
nimizar complicações a longo prazo.

Palavras-chave: Síndroma de Takotsubo; Cardiomiopatia; Cuidados de saúde primários; Cardiologia.

no período pós-menopausa.1 Deverá suspeitar-se des-
te diagnóstico perante manifestações clínicas e eletro-
cardiográficas sugestivas de EAM, desproporcionais re-
lativamente aos marcadores cardíacos. Um triggeremo-
cional ou físico está muitas vezes presente.1

A descrição deste caso clínico pretende colocar em
evidência um diagnóstico raro para um quadro sinto-
mático comum, cuja manifestação inicial poderá mui-
tas vezes surgir no âmbito dos cuidados de saúde pri-
mários, e enfatizar a atuação do médico de família (MF)
no seu diagnóstico e orientação.

DESCRIÇÃO DO CASO
Apresenta-se o caso de uma doente do sexo femini-

no, de raça caucasiana, com 49 anos de idade, natural
de Angola e divorciada.

DOI: 10.32385/rpmgf.v34i6.12048relatosdecaso
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Inserida numa família alargada, classe III segundo a
classificação de Graffar, com relações familiares e la-
borais conflituosas, geradoras de stress e ansiedade.
Como antecedentes familiares relevantes apresenta

hipertensão arterial, um fator de risco partilhado por
ambos os progenitores, bem como diabetes mellitus,
presente na mãe.
Como antecedentes pessoais mais significativos sa-

lienta-se a dislipidemia (colesterol LDL 144,8mg/dL), o
excesso de peso (índice de massa corporal 27kg/m2), in-
suficiência venosa periférica, esofagite de refluxo, gas-
trite crónica e hérnia do hiato esofágico e uma pertur-
bação de ansiedade. Trata-se de uma utente com hábi-
tos tabágicos no passado (cerca de 10 unidades maço-
-ano) e também hábitos passados de consumo etílico
abusivo (cerca de 80g/dia), encontrando-se atualmen-
te abstinente. À data do caso relatado, a utente encon-
trava-se medicada apenas com um inibidor da bomba
de protões e realizava contraceção hormonal oral com-
binada.
Em setembro de 2014, a utente recorre ao serviço de

urgência hospitalar com um quadro de dor retroester-
nal, do tipo moedeira, de intensidade moderada, com
irradiação cervical, acompanhada de dispneia e náu-
seas. A dor mantinha-se constante, sem fatores de alí-
vio ou agravamento.
À admissão encontrava-se pálida, taquipneica e ta-

quicárdica, apresentando à auscultação cardiopulmo-
nar sons respiratórios diminuídos basalmente e crepi-
tações nos terços inferiores de ambos os campos pul-
monares. É realizado de imediato um eletrocardiogra-
ma (ECG) que revela inversão da onda T nas derivações
precordiais de V2 a V6, estando em ritmo sinusal. A ra-
diografia torácica mostra congestão pulmonar, atin-
gindo a metade inferior de ambos os campos pulmo-
nares. Analiticamente há uma elevação dos marcado-
res cardíacos, principalmente da troponina I
(1,646ng/mL; valor de referência (VR) < 0,0329ng/mL),
mas também da CK-MB (11,3ng/mL; VR < 6,4ng/mL),
de D-dímeros (773ng/mL; Positivo > 500ng/mL) e do
BNP (1222pg/mL; VR < 100pg/mL). Assumido o diag-
nóstico de uma síndroma coronária aguda (SCA) sem
elevação do segmento ST, a utente é transferida para a
Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente, iniciando
terapêutica com antiagregante plaquetário (ácido ace-
tilsalicílico), diurético e nitratos. É realizado um eco-

cardiograma, que revela uma insuficiência cardíaca (IC)
aguda, com sinais de insuficiência tricúspide modera-
da a grave e compromisso grave da função sistólica do
VE, com fração de ejeção muito diminuída (FEVE 25%).
Constata-se ainda acinésia dos segmentos médio e api-
cal do septo, paredes anterior e lateral, e ainda hipoci-
nésia do segmento apical da parede inferior do VE com
dilatação aneurismática a esse nível.
É realizada coronariografia que não revelou doença

coronária significativa, sendo assumido o diagnóstico
de IC aguda em doente jovem, de causa não esclareci-
da, com compromisso grave da função do VE. Durante
o restante internamento, a doente manteve a estabili-
dade hemodinâmica, apresentando uma evolução fa-
vorável e rápida melhoria do quadro, com recuperação
completa da função cardíaca.
A restante investigação laboratorial, incluindo sero-

logias de sífilis, vírus da imunodeficiência humana
(VIH), vírus da hepatite B (VHB), vírus da hepatite C
(VHC) foi negativa; também as serologias de vírus de
Epstein Barr (VEB), vírus herpes simples 1 e 2 (VHS 1 e
2) e parvovírus foram negativas; a função tiroideia 
demonstrou-se dentro dos valores da normalidade; os
doseamentos de ferro, ferritina, vitamina B12 e folatos
foram normais; a pesquisa de anticorpos ANA e anti-
-dsDNA e de fator reumatoide foi negativa; a análise do
complemento e eletroforese de proteínas séricas não
apresentou alterações de relevo. Verificou-se que não
existia história prévia de síndroma gripal ou aparente
stressemocional recente, assim como manifestações de
doença autoimune, nem história familiar de miocar-
diopatias.
A doente teve alta ao final de nove dias de interna-

mento, mantendo-se assintomática, sem ocorrência de
novos episódios de dor torácica e sem sinais de IC agu-
dizada. Não foi esclarecida a etiologia da IC aguda, ape-
sar do estudo realizado durante o internamento, sen-
do a doente orientada para consulta externa de car-
diologia. À data da alta, a seguinte terapêutica foi ins-
tituída: lisinopril 5mg (uma vez por dia), carvedilol
3,125mg (duas vezes por dia), espironolactona 12,5mg
(uma vez por dia), pantoprazol 20mg (uma vez por dia)
e rosuvastatina 10mg (uma vez por dia).
Após o episódio de internamento, a utente recorreu

ao seu MF, dando conhecimento do ocorrido. Na con-
sulta apresentava-se assintomática do foro cardiovas-
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cular e sem alterações objetiváveis ao exame físico; no
entanto, encontrava-se muito angustiada, com receios
e medos relativos ao episódio ocorrido, tendo sido alvo
de escuta terapêutica, assim como de aconselhamen-
to e educação para a saúde ao longo das várias consul-
tas de seguimento nos cuidados de saúde primários, en-
quanto aguardava pela consulta de cardiologia.
Com o conhecimento adquirido que o MF tinha da

utente percebeu que provavelmente o fator desenca-
deante desta patologia, neste contexto em particular,
teria sido um stress emocional motivado pelo trabalho.
A utente trabalhava num cabeleireiro e referia confli-
tos diários com as colegas de trabalho, estando numa
semana particularmente difícil, com muito trabalho e,
consequentemente, com maior stressprofissional. Nes-
te processo, o MF trabalhou a ansiedade e o stress emo-
cional, agendando consultas mais frequentes, inicial-
mente com periodicidade semanal e posteriormente
mensal, onde a escuta terapêutica teve um papel mui-
to importante no ensino da gestão da ansiedade.
Durante o seguimento por cardiologia, a utente rea-

lizou novo ecocardiograma que demonstrou a comple-
ta recuperação da função cardíaca, apresentando a fun-
ção sistólica de ambos os ventrículos conservada, com
uma fração de ejeção do VE estimada em 66%, sem al-
terações segmentares evidentes e sem alterações mor-
fológicas significativas das estruturas valvulares. Foi
também realizada uma ressonância magnética cardía-
ca que excluiu qualquer alteração estrutural cardíaca.
A utente teve alta de cardiologia em fevereiro de 2016,

com o diagnóstico final de síndroma de Takotsubo. Foi
mantida a terapêutica instituída inicialmente à data do
internamento, tendo sido dada indicação para manu-
tenção da vigilância no seu MF, embora sem orientação
escrita ou verbal de cuidados específicos.
O MF continuou a intervir, de forma a esclarecer,

tranquilizar e vigiar esta utente nesta fase complicada
e causadora de ansiedade, instabilidade emocional e in-
capacidade laboral. Realizou também uma avaliação
familiar. Salienta-se um contexto de disfunção familiar
grave, com conflitos frequentes entre o agregado fami-
liar, importantes geradores de stressque, tendo por base
a personalidade ansiosa da utente, poderão ter contri-
buído para o despoletar desta síndroma. No momento
da avaliação, a utente demonstrou apresentar-se já com
humor estabilizado, tendo sido, no entanto, um mo-

mento importante de enfatização de mecanismos de
coping apropriados para a gestão de conflitos, impor-
tante para prevenir a recorrência do quadro clínico.

COMENTÁRIO
Vários mecanismos fisiopatológicos têm sido pro-

postos para explicar a síndroma de Takotsubo, entre os
quais se incluem a doença aterosclerótica oculta, a
ocorrência de um espasmo de multivasos ou a disfun-
ção microvascular.1 No entanto, a hipótese mais aceite
atualmente é a do excesso de catecolaminas que, por
sobrecarga de cálcio nos miócitos cardíacos, leva a uma
perturbação transitória da contração e função ventri-
culares.1-2

O stress emocional pode estar envolvido, estando o
MF numa posição incomparável para compreender o
contexto biopsicossocial e familiar dos seus utentes e,
assim, possivelmente identificar eventuais fatores de
risco, que poderão estar na base desta síndroma.
Relativamente aos exames auxiliares de diagnóstico

(EAD), as alterações eletrocardiográficas sugestivas de
EAM são comuns, sendo a mais frequente a elevação do
segmento ST.1,4 Os marcadores cardíacos apresentam
geralmente uma ligeira elevação, verificando-se que a
troponina sérica está elevada na maioria destes doen-
tes e os níveis de CK estão geralmente normais ou li-
geiramente aumentados. Também os níveis do peptí-
deo natriurético (BNP) estão elevados em grande par-
te destes doentes.1 O ecocardiograma demonstra ge-
ralmente um compromisso da função sistólica do VE,
sendo a coronariografia imprescindível, no sentido de
excluir a presença de doença coronária significativa.1,3

A ressonância magnética cardíaca pode ser útil para o
diagnóstico e avaliação da miocardiopatia, sobretudo
para exclusão de doença cardíaca estrutural.1,4

Apresentou-se um caso clínico de uma síndroma de
Takotsubo numa doente de 49 anos de idade, com dois
fatores de risco cardiovasculares identificados: a disli-
pidemia e o excesso de peso. Era também do conheci-
mento do seu MF o stress emocional marcado, envol-
vendo o contexto sociofamiliar da utente. Tratou-se de
um caso típico desta síndroma, com recuperação total
da função cardíaca, de forma rápida e sem deixar se-
quelas, tendo-se a doente mantido assintomática após
o evento e sem novos episódios de dor torácica ou si-
nais de IC. Após um período de tempo em seguimento



por cardiologia, confirmado o diagnóstico e não ha-
vendo doença cardíaca estrutural, a doente teve alta
com orientação para manutenção da vigilância pelo
seu MF.
Pretende-se com este caso clínico enfatizar a im-

portância do MF na gestão desta patologia, bem como
a importância de uma boa articulação entre os cuida-
dos de saúde primários e secundários. De facto, o con-
tacto com o MF pode ser de grande auxílio na aborda-
gem diagnóstica e no diagnóstico diferencial desta sín-
droma, tendo em conta o conhecimento abrangente
que este detém do utente, do seu contexto biopsicos-
social e da relação singular que estabelece com os seus
utentes através dos cuidados de saúde longitudinais
prestados.
Por outro lado, após o diagnóstico definitivo da sín-

droma de Takotsubo, estando a utente assintomática e
apresentando uma função cardíaca normal, surgiu a
dúvida na sua orientação relativamente à medicação de
suporte previamente instituída (lisinopril, carvedilol,
espironolactona). Estas questões colocaram-se ao MF
da utente aquando da alta de cardiologia. A existência
de informação clínica de retorno é fundamental para
que exista de facto uma articulação de cuidados eficaz,
que se traduzirá certamente numa melhoria da quali-
dade de cuidados de saúde e numa maior satisfação
por parte dos utentes e profissionais de saúde.
De facto, o tratamento destes doentes é essencial-

mente de suporte, desempenhando aqui um papel
muito importante as consultas do MF. Tratando-se de
uma síndroma induzida por catecolaminas, devem ins-
tituir-se um -bloqueador e um inibidor da enzima de
conversão da angiotensina (IECA) até à recuperação da
função cardíaca, sendo que nos casos em que esta é
completa não se justifica a manutenção do IECA. Por
sua vez, considerando o mecanismo fisiopatológico
mais aceite para esta síndroma, poderá manter-se o 
-bloqueador. Os diuréticos são recomendados em ca-
sos de IC e a anticoagulação a curto prazo é indicada
em doentes com fibrilhação auricular ou formação de
trombos.1

A maioria dos doentes apresenta um excelente prog-
nóstico, com uma história natural aparentemente be-
nigna e recuperação integral da função ventricular.5 Os
sintomas, as alterações eletrocardiográficas, os marca-
dores cardíacos e anomalias de movimento ventricula-
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res desaparecem geralmente entre seis a oito semanas.6-7

A mortalidade intra-hospitalar é baixa (inferior a 2%),
sendo as complicações mais comuns a IC sistólica e a
rutura cardíaca. Nos doentes com recuperação com-
pleta verifica-se uma sobrevida a longo prazo seme-
lhante à da população geral, sendo a taxa de recorrên-
cia desta síndroma inferior a 10%.1,8

Assim, e a longo prazo, caberá ao MF o controlo sin-
tomático da ansiedade e do foro emocional, a vigilân-
cia de sinais e/ou sintomas de IC, assim como a sua de-
vida orientação terapêutica, sendo esta a principal
complicação possível conhecida desta síndroma.
Ainda do ponto de vista do MF, será muito pertinen-

te, tendo em conta o acompanhamento do utente ao
longo do seu ciclo vital, assim como o conhecimento
prévio do seu contexto familiar e biopsicossocial, uma
abordagem holística que inclua a monitorização do es-
tado de saúde global, incluindo o estado de saúde men-
tal, para uma intervenção atempada e apropriada, caso
se demonstre necessário. Além disso, aproveitando o
privilégio de ser também o médico «da família» e, assim,
conhecer e acompanhar os outros elementos familiares,
abre-se uma porta para uma abordagem não apenas in-
dividual, mas de toda a dinâmica familiar, que deverá
ser alvo de monitorização e intervenção adequada, uma
vez que esta se identificou como um fator que condi-
cionou uma desregulação emocional da paciente, con-
duzindo ou contribuindo para esta síndroma.
Trabalhar a família é importante, pois permite dar

resposta às dúvidas dos restantes elementos familiares
que vivem de perto esta situação, receosos de novos
episódios e de como proceder em família.
De facto, na síndroma de Takotsubo está muitas ve-

zes descrito um fator físico ou emocional significativo
como fator despoletante, o que na maioria dos casos
será um evento agudo e dificilmente previsível. Parti-
cularmente no caso clínico descrito, considerando os
antecedentes de patologia ansiosa, será fundamental a
sua vigilância regular a longo prazo no contexto dos
CSP, antevendo-se uma possível abordagem farmaco-
lógica e/ou não farmacológica em caso de recidiva da
perturbação ansiosa. Assim, na abordagem da síndro-
ma de Takotsubo, o MF desempenhará um papel de
prevenção, no sentido de identificar e atuar precoce-
mente em possíveis fatores desencadeantes, promo-
vendo e reforçando a importância da adoção de hábi-



tos e estilos de vida saudáveis e ainda na monitoriza-
ção do estado de saúde do utente no seu contexto bio-
psicossocial, de forma a evitar e minimizar complica-
ções a longo prazo.
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ABSTRACT

TAKOTSUBO SYNDROME IN FAMILY MEDICINE: A CASE REPORT
Introduction: Takotsubo syndrome is a transient systolic dysfunction of the left ventricle, which mimics acute myocardial in-
farction in the absence of coronary artery disease. It is more common in postmenopausal women with suspected acute coro-
nary syndrome (ACS) and electrocardiographic abnormalities that are not proportional to the values of cardiac markers. An
emotional or physical trigger is often present, and in these cases the family physician can play an important role in the diag-
nosis and follow-up.
Case study: The authors describe the case of a 49-year-old woman admitted to the emergency room with suspected ACS, 
presenting with chest pain, dyspnea and nausea. Acute heart failure was observed, with a severe compromise of left ventricu-
lar systolic function, but in the absence of coronary disease. A favorable clinical evolution was observed, with a complete reco-
very of cardiac function, and the diagnosis of Takotsubo syndrome was made. In this context, the general practitioner (GP) know-
ledge about this patient was able to identify work and family stress as probable triggers of this syndrome, and played an im-
portant role on anxiety management and follow-up.
Comment: After this event, the patient remained asymptomatic, and was essentially given general supportive care. Thus, the
GP will be responsible for the symptomatic control of anxiety and emotional disorders, as well as for the monitoring of signs
and/or symptoms of heart failure. The GP will play a preventive role, by identifying and acting timely on putative triggers, pro-
moting and reinforcing the importance of adopting healthy habits and lifestyles, and monitoring the patient’s biopsychosocial
health status, in order to avoid and minimize long-term complications.

Keywords: Takotsubo syndrome; Cardiomyopathy; Primary health care; Cardiology.
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INTRODUÇÃO

A
hipertensão arterial (HTA) secundária resulta
de uma causa identificável e potencialmente
tratável. Os dados epidemiológicos mais re-
centes apontam para uma prevalência de hi-

pertensão de 26,9% em Portugal, sendo mais elevada no
sexo feminino (29,5%) do que no sexo masculino (23,9%).1

Não há dados relativos à prevalência da hipertensão se-
cundária em Portugal. Outros estudos apontam para uma
prevalência de HTA secundária que varia entre 5-10% dos
casos de HTA.2-4 No entanto, dada a elevada prevalência
de hipertensão, é provável que seja uma situação fre-
quentemente diagnosticada ao nível dos cuidados de saú-
de primários, cujo diagnóstico e terapêutica atempadas
podem influenciar o prognóstico dos utentes.5-6

Sandra Oliveira, Ana Marta Neves, Teresa Tomaz, Margarida Lima, Francisco Fachado

Hipertensão arterial secundária
no adulto jovem: um caso clínico

RESUMO
Introdução: A hipertensão arterial (HTA) secundária corresponde a cerca de 5-10% dos casos de hipertensão. Perante uma hi-
pertensão em adultos jovens deve-se suspeitar de causas secundárias e proceder a uma investigação clínica, laboratorial e ima-
giológica adequada. Em adultos jovens (19-39 anos), as causas mais frequentes de HTA secundária são as disfunções tiroideias,
a displasia fibromuscular da artéria renal e as doenças do parênquima renal. Relata-se um caso clínico de uma jovem, na qual
o estudo de hipertensão secundária revelou hipertiroidismo autoimune.
Descrição do caso: Utente do sexo feminino, 19 anos de idade, que recorreu a consulta de saúde de adultos por palpitações,
taquicardia (FC média: 117bpm) e tensão arterial elevada (TA média: 154/86mmHg), objetivadas em ambulatório desde há um
mês. Constatou-se ainda ansiedade, insónia inicial, irritabilidade e polifagia. Ao exame objetivo confirmaram-se valores tensio-
nais elevados (TA média: 150/98mmHg) e taquicardia, bem como palpação de bócio difuso, indolor e simétrico, sem nódulos
aparentes. Tendo em conta os valores tensionais elevados em dois momentos distintos foi estabelecido o diagnóstico de HTA
grau I, tendo a utente sido medicada com propranolol. Do estudo efetuado confirmou-se hipertiroidismo de etiologia auto-
imune, anemia microcítica e hipocrómica, aspetos sugestivos de tiroidite na ecografia, bem como bócio difuso com captação
aumentada na cintigrafia tiroideia, sugestivo de doença de Graves. A utente foi medicada com metibasol 5mg 12/12h e refe-
renciada para consulta de endocrinologia. Verificou-se melhoria da sintomatologia, estabilização tensional e normalização da
função tiroideia.
Comentário: Este caso clínico pretende ilustrar a abordagem diagnóstica e terapêutica da HTA no adulto jovem nos cuidados
de saúde primários. O hipertiroidismo é uma causa comum de hipertensão sistólica isolada e o seu diagnóstico e tratamento
atempados podem prevenir a emergência de complicações e influenciar o prognóstico. Para tal, é fundamental uma boa arti-
culação entre os cuidados de saúde primários e secundários. 

Palavras-chave: Hipertensão arterial; Hipertensão secundária; Hipertiroidismo; Doença de Graves; Adulto jovem

As últimas recomendações da European Society of
Hypertension/European Society of Cardiology7 sugerem
que todos os doentes devem ser submetidos a um ras-
treio simples para formas secundárias de hipertensão,
baseado na história clínica, exame físico e achados la-
boratoriais. Além disso, uma elevação severa da pres-
são arterial, o início súbito ou agravamento da HTA, a
má resposta à terapêutica e lesões de órgão alvo des-
proporcionais à duração da HTA devem fazer suspeitar
de uma hipertensão secundária.7 A norma de orienta-
ção clínica da Direção-Geral da Saúde acrescenta ain-
da que deve ser feito um rastreio de causas secundárias
de HTA a indivíduos jovens (idade < 40 anos). Sempre
que haja suspeição de HTA secundária preconiza-se o
envio a serviço especializado.8

As causas de HTA secundária mais frequentes va-
riam consoante a faixa etária.6 Em adultos jovens (19-
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39 anos), as causas mais frequentes são as disfunções
tiroideias, a displasia fibromuscular da artéria renal e
as doenças do parênquima renal.3,6

Relata-se um caso de uma utente jovem com valores
tensionais elevados identificados em ambulatório, em
que o estudo de hipertensão secundária foi compatível
com o diagnóstico de hipertiroidismo de etiologia au-
toimune.

DESCRIÇÃO DO CASO
Utente do sexo feminino, 19 anos, raça caucasiana,

solteira, estudante de curso de Técnico Auxiliar de Saú-
de, residente em Braga. Pertence a uma família nuclear,
em fase VI do Ciclo de vida familiar de Duvall. Trata-se
de uma família de baixo risco, segundo as escalas de Se-
govia-Dreyer e Garcia-Gonzalez), de classe de Graffar
média-baixa (18 pontos) e APGAR familiar altamente

funcional (8 pontos). Sem antecedentes pessoais de re-
levo. Tem antecedentes ginecológicos de menarca aos 11
anos, menstruação regular, mas abundante, e disme-
norreia medicada com contracetivo oral desde há qua-
tro anos. Sem antecedentes cirúrgicos, sem hábitos etí-
licos, de drogas ou tabágicos e sem alergias conhecidas.
Os antecedentes familiares estão representados no ge-
nograma, bem como a psicofigura de Mitchel (Figura 1).

A utente recorreu, em março de 2016, à Unidade de
Saúde Familiar, no contexto de uma consulta progra-
mada com a sua médica de família, por tonturas e pal-
pitações ocasionais, tendo objetivado em ambulatório
valores de tensão arterial (TA) persistentemente eleva-
dos, sobretudo da TA sistólica, e taquicardia (TA média:
154/86mmHg; frequência cardíaca (FC) média: 117bpm)
com um mês de evolução. Quando questionada referiu
sentir mais ansiedade, irritabilidade e insónia inicial, que
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Figura 1. Genograma e psicofigura de Mitchel (Genopro®, v. trial).

Legenda: AVC = acidente vascular cerebral; DM = diabetes mellitus; TEP = tromboembolismo pulmonar.
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associou a período de maior stress por ter iniciado re-
centemente um estágio. Apesar de a doente ter negado
outra sintomatologia, a mãe referiu acessos vorazes de
polifagia, aparentemente sem repercussão no peso.

Na consulta objetivou-se palidez, peso de 74kg (IMC
24,7kg/m2), perímetro abdominal de 89cm, TA média de
150/98mmHg (após três medições em ambos os bra-
ços), bem como taquicardia (FC média de 114bpm).
Uma vez que se constataram valores tensionais eleva-
dos em duas ocasiões distintas (valores tensionais su-
periores a 135/85mmHg em ambulatório e acima de
140/90mmHg no consultório) admitiu-se o diagnósti-
co de HTA grau I.

Perante o quadro clínico já arrastado iniciou-se te-
rapêutica com propranolol em dose baixa (20mg/dia)
e foi pedido estudo para possíveis causas de hiperten-
são secundária. A utente foi aconselhada a monitorizar
diariamente a tensão arterial em casa e a trazer os re-
gistos na próxima consulta.

Um mês depois, a utente mantinha a mesma sinto-
matologia. Constatou-se ligeira melhoria do perfil ten-
sional e da FC; no entanto, a TA sistólica e a FC perma-
neciam elevadas (TA média: 145/80mmHg, FC média:
102bpm). Objetivou-se ainda bócio difuso, indolor e si-
métrico, sem nódulos aparentes – cf. os resultados do
estudo efetuado no Quadro I. Analiticamente destaca-
-se uma anemia microcítica e hipocrómica e TSH in-
doseável, tendo sido solicitado estudo complementar.
A dose de propranolol foi aumentada para 40mg/dia.

Em maio de 2016, a utente referiu melhoria das pal-
pitações e valores tensionais mais estáveis (TA média:
141/65mmHg, FC média: 97bpm). O estudo comple-
mentar da anemia foi negativo; no entanto, confirmou-
-se um hipertiroidismo de etiologia autoimune. Não
obstante, a ecografia revelou “tiroide de dimensões e to-
pografia normais, contornos regulares e ecoestrutura
globalmente hipoecoica, heterogénea, micronodular,
altamente sugestiva de Tiroidite Linfocítica de Hashi-
moto”, achados não concordantes com a clínica nem
com o exame físico da utente.

Perante o facto dos anticorpos estimuladores do re-
cetor da TSH (TRABs) não serem comparticipados pelo
Serviço Nacional de Saúde, aliado à dissociação clíni-
co-imagiológica, efetuou-se contacto telefónico com o
serviço de endocrinologia do hospital da área de refe-
renciação, que aconselhou investigação etiológica pre-

viamente ao início do tratamento. Foi discutido com a
utente a possibilidade de realizar cintigrafia tiroideia
em ambulatório, enquanto aguardaria consulta de en-
docrinologia, que a utente concordou.

A cintigrafia tiroideia foi concordante com a clínica,
demonstrando “bócio difuso com índice de captação
muito aumentado, relacionado com hiperfunção mui-
to significativa da glândula, sugestivo de Doença de
Graves” (Quadro I). Foi iniciado metibasol 5mg 12/12h
e manteve-se o propranolol na dose de 40mg/dia.

Pelo genograma constatam-se antecedentes fami-
liares de doença da tiroide (não especificada) em dois
familiares em 2º grau, bem como de hipertensão na
mãe (com início aos 35 anos) e no irmão (recentemen-
te diagnosticada). Considerando o risco hereditário do
hipertiroidismo, o estudo foi alargado a estes familia-
res, que foi negativo.

Enquanto aguardava consulta hospitalar, a utente
foi contactada pela sua médica de família para avalia-
ção intermédia (outubro de 2016) e realização de estu-
do analítico de controlo, tendo-se objetivado melhoria
da sintomatologia – TA: 112/68mmHg, FC: 70bpm e
normalização da função tiroideia (Quadro I). Optou-se
pela manutenção do metibasol e ajuste de dose do pro-
pranolol (20mg/dia). Uma vez atingido o controlo da
HTA com medicação dirigida ao hipertiroidismo, a HTA
foi considerada como problema inativo.

Em março de 2017, no contexto da primeira consul-
ta de endocrinologia, dada a melhoria sintomática, o
bom controlo tensional e da FC, foi suspenso o pro-
pranolol e manteve o metibasol na mesma dose. Pos-
teriormente confirmou-se a positividade dos TRABs e
o controlo da função tiroideia (Quadro I), tendo dimi-
nuído a dose de metibasol (2,5mg/dia).

Atualmente a utente permanece em seguimento em
consulta hospitalar. 

COMENTÁRIO
O hipertiroidismo é uma causa comum de hiper-

tensão sistólica isolada que ocorre devido à diminuição
da resistência vascular periférica e ao aumento do dé-
bito e da frequência cardíaca.9 Os estudos não são con-
cordantes em relação ao pico de incidência do hiperti-
roidismo; no entanto, a maioria aponta para um máxi-
mo de incidência na faixa etária dos 20-40 anos. As cau-
sas mais frequentes de hipertiroidismo são a doença de
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Estudo analítico Março 2016 Abril 2016 Outubro 2016 Março 2017

Hemoglobina (Hb) 11,2g/dL
Hematócrito 35,4%
Volume globular médio 74,2 fL
Hb globular média 23,6pg
Concentração de Hb globular média 31,7g/dL
TSH < 0,02 3,84 mUl/L (N) 2,12mUl/L (N)
Leucócitos 4,76 x 103/mm3

Neutrófilos 33,9%
Eosinófilos 7,5%
Basófilos 0,2%
Linfócitos 51,1%
Monócitos 7,3%
Plaquetas 221 x 103/mm3

Rdw 16,1%
VS 39mm/h
Colesterol total 123mg/dL
LDL 53,8mg/dL
HDL 47mg/dL
Triglicerídeos 111mg/dL
Glicose 90mg/dL
Creatinina 0,52mg/dL
Na 139mmol/L
K 3,8mmol/L
Cl 105mmol/L
Sedimento urinário Sem alterações
Ferro 81 µg/dL
Ferritina 13ng/mL
CTFF 385 µg/dL
Transferrina 308 µg/dL
Eletroforese Hb Sem alterações
Atc anti-TG 92 UL/mL
Atc anti-TPO 1592 UL/mL
TRABs 2,17 U/L 
T4 livre 4.04ng/dL 1.02ug/dL (N) 1,16ng/dL (N)
T3 livre 16,75ng/dL 3,16pg/ml (N)
Bilirrubina total 0,35mg/dL 0,39 S/L
Bilirrubina direta 0,20mg/dL 0,18 S/L
Fosfatase alcalina 74 U/L 53 U/L
AST 18 U/L 17 U/L
ALT 17 U/L 10 U/L
GGT 9 U/L 10 U/L

Eletrocardiograma Ritmo sinusal. FC normal. Sem alterações.

Ecocardiograma transtorácico Sem alterações.

Ecografia renal e suprarrenal Sem alterações.

Ecografia da tiroide Tiroide de dimensões e topografia normais. Contornos regulares e ecoestrutura global-
mente hipoecoica, heterogénea, micronodular, altamente sugestiva de Tiroidite Linfocítica
de Hashimoto.

Cintigrafia da tiroide Bócio difuso com índice de captação muito aumentado, relacionado com hiperfunção
muito significativa da glândula. Estes achados podem estar relacionados com Doença de
Graves. Sem evidentes formações nodulares hiper ou hipofuncionantes.
Índice de captação de pertecnetato pela tiroide: 30,9% (normal: 1-3,5%).

QUADRO I. Resultados do estudo efetuado

Legenda: Hb = hemoglobina; TSH = hormona estimuladora da tiroide; Rdw = Red Cell Distribution Width; VS = velocidade de sedimentação; LDL = li-

poproteínas de baixa densidade; HDL = lipoproteínas de alta densidade; Na = sódio; K = potássio; Cl = cloretos; CTFF = capacidade total de fixação do

ferro; Atc anti-TG = anticorpos anti-tireoglobulina; Atc anti-TPO = anticorpos antitireoperoxidase; TRABs = anticorpos antirrecetor da TSH; T4 = tiro-

xina; T3 = triiodotironina; AST = aspartato aminotransferase; ALT = alanina aminotransferase; GGT = Gama GT; aumentado, diminuído.
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Graves (60-88%), seguida do bócio multinodular tóxico
(8-25%) e do nódulo tóxico (4-15%), sendo o sexo fe-
minino o mais atingido.10 A doença de Graves é uma pa-
tologia autoimune, em que os linfócitos T são sensíveis
aos antigénios tiroideus e estimulam os linfócitos B a
produzirem anticorpos contra estes antigénios, no-
meadamente os TRABs. Uma vez que nesta patologia
existe uma predisposição familiar (cerca de 15% dos
doentes têm um familiar com a mesma doença),10 é im-
portante a colheita de uma história familiar detalhada.

A apresentação clínica mais frequente do hipertiroi-
dismo inclui palpitações, ansiedade, aumento da sudo-
rese, diarreia, intolerância ao calor, insónia e, habitual-
mente, perda ponderal com apetite normal ou aumen-
tado. No entanto, a repercussão no peso pode não ser
notória devido à polifagia, como no caso apresentado.
As manifestações mais típicas são a taquicardia, arrit-
mias, tremores e aumento da TA sistólica. Os casos mais
raros podem cursar com exoftalmia e dermopatia, so-
bretudo na doença de Graves,9-11 bem como com envol-
vimento respiratório, neurológico, neuromuscular, he-
matopoiético ou ao nível do sistema reprodutivo.10

No caso clínico descrito, a utente apresentava uma
anemia ligeira microcítica e hipocrómica, que poderia
ser interpretada no contexto das menorragias, pelo que
foi solicitado estudo complementar que se revelou ne-
gativo. Assim, é mais provável que estes achados sejam
explicados pela própria doença de Graves.Apesar de ser
uma apresentação atípica da doença, a anemia pode
surgir em 22% dos casos de doença de Graves.12 Carac-
teristicamente, a «anemia da doença de Graves» é nor-
mo ou, mais comummente, microcítica, com cinética
do ferro normal, podendo estar associada a trombo e a
leucopenia.12 A patogénese permanece desconhecida;
no entanto, pensa-se que pode estar relacionada com
o efeito do excesso das hormonas da tiroide na eritro-
poiese que, apesar de estar aumentada, é ineficaz. É ex-
pectável a normalização do VGM e da concentração de
hemoglobina com o tratamento da doença de Graves.12

O diagnóstico de hipertiroidismo passa pelo dosea-
mento da TSH (baixa ou indoseável) e T4 livre (fração me-
tabolicamente ativa) ou T3 livre aumentada. De referir
que a toma de anovulatórios pode simular um hiperti-
roidismo pelo aumento da T3 e T4 totais, pelo que deve
ser usado para diagnóstico o doseamento da T3 e T4 li-
vres.10 Além disso, a toma oral de estrogénios na dose de

30-35mcg pode ser também uma causa de hipertensão
arterial;5 no entanto, neste caso seria pouco provável
uma vez que a utente já toma o anticoncecional há vá-
rios anos e não explicaria todo o quadro clínico.

A ecografia tiroideia permite documentar uma tiroi-
dite e o diagnóstico diferencial com bócio nodular tóxi-
co, que requer outro tipo de abordagem e tratamento. A
positividade dos anticorpos antitiroideus documenta a
etiologia autoimune da doença, podendo estar elevada
na doençade Graves, tiroidite de Hashimoto,bem como
na tiroidite subaguda.11 Os anticorpos anti-TPO (antiti-
reoperoxidase) são os que se relacionam mais com a dis-
função clínica da tiroide e a sua presença está fortemente
associada a inflamação linfocítica e lesão glandular. Ge-
ralmente permanecem positivos mais tempo e são usa-
dos para definir a etiologia autoimune da doença.13 Os
anticorpos anti-TG (antitireoglobulina) são menos fre-
quentes e o seu papel é menos claro. Os TRABs, apesar
de não serem patognomónicos de doença de Graves,
uma vez que podem estar presentes também noutras ti-
roidites autoimunes onde são anticorpos bloqueadores
(e.g., 10% dos casos de tiroidite de Hashimoto),13 são al-
tamente sugestivos da primeira (sensibilidade > 90%).11

Além disso, os TRABs relacionam-se positivamente com
a gravidade da doença e permitem uma monitorização
da terapêutica, uma vez que níveis normais no final do
tratamento indicam maior probabilidade de remissão.14

Embora um resultado positivo não revele se se tratam de
anticorpos estimuladores ou bloqueadores, aceita-se
concluir que a sua presença num indivíduo com hiper-
tiroidismo seja diagnóstico de doença de Graves.15

No caso clínico apresentado, a ecografia tiroideia
suscitou dúvidas na etiologia do hipertiroidismo, indi-
cando uma tiroide de dimensões normais e sugerindo
a hipótese “altamente sugestiva de Tiroidite Linfocítica
de Hashimoto”. Este resultado não é concordante com
os achados clínicos de hipertiroidismo, nem com a pre-
sença de bócio ao exame objetivo ou com os resultados
analíticos (nomeadamente a elevação mais notória da
T3 livre comparativamente à T4 livre, que é mais su-
gestiva de doença de Graves). Pela clínica e exame ob-
jetivo apresentados seria expectável uma ecografia
compatível com tiroidite e tiroide aumentada de volu-
me, a favor de doença de Graves. Estes dados incon-
gruentes podem ser explicados pela base etiopatogé-
nica comum entre a tiroidite de Hashimoto e a doença
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de Graves, ambas doenças autoimunes que se podem
manifestar por um largo espetro de alterações clínicas
e laboratoriais, variando de hipo a hipertiroidismo no
mesmo doente e podendo evoluir de uma para a outra.
A primeira, ou tiroidite autoimune crónica, é a causa
mais frequente de bócio e hipotiroidismo. Apesar de
poder haver alternância entre hiper e hipotiroidismo,
é muito rara. Clinicamente manifesta-se por um bócio
firme, simétrico e indolor, anti-TPO fortemente positi-
vos em 90% casos, anti-TG positivos em 20-50% dos
utentes, TSH normal ou aumentada (muito raramente
está diminuída). Ecograficamente, a tiroide apresenta
um padrão heterogéneo de predomínio hipoecogéni-
co, com istmo espessado.13 Por outro lado, a doença de
Graves cursa com clínica de hipertiroidismo e bócio di-
fuso e, mais raramente, com oftalmopatia e dermopa-
tia que, quando presentes, são suficientes para confir-
mar o diagnóstico,15 o que, pela sua ausência, dificul-
tou o diagnóstico no caso apresentado.

Outra dificuldade no diagnóstico foi a ausência de
comparticipação pelo Serviço Nacional de Saúde do do-
seamento dos TRABs. Neste caso, após discussão com a
utente e com a endocrinologista, optou-se pela realiza-
ção da cintigrafia tiroideia em ambulatório, o que per-
mitiu esclarecer as dúvidas diagnósticas e o início do tra-
tamento precoce. A cintigrafia tiroideia está indicada
para esclarecimento etiológico e diagnóstico diferencial
entre doença deGraves, bócio nodular tóxico ou tiroidi-
te subaguda, que requerem diferentes abordagens tera-
pêuticas. Na doença de Graves constata-se um aumen-
to difuso da captação de iodo,11,15 como se confirmou no
caso descrito, no bócio nodular tóxico hiperfuncionan-
te uma captação localizada de iodo e na tiroidite suba-
guda habitualmente não se verifica aumento da capta-
ção de iodo, uma vez que não ocorre aumento da sínte-
se das hormonas tiroideias – apenas um aumento da sua
libertação e o tratamento é apenas sintomático.16

As potenciais consequências do hipertiroidismo não
tratado são as arritmias (nomeadamente fibrilhação
auricular), hipertensão pulmonar, hipertrofia do ven-
trículo esquerdo e insuficiência cardíaca.9

O tratamento da doença de Graves,em primeira linha,
passa pelo recurso a fármacos antitiroideus (preferen-
cialmente metibasol 5mg – exceto no primeiro trimestre
da gravidez – no máximo até 60mg/dia, dependendo da
gravidade da doença)10 e beta-bloqueantes para contro-

lo dos sintomas adrenérgicos (e.g., propranolol, ateno-
lol, bisoprolol) em utentes com FC em repouso > 90bpm
ou com doença cardiovascular coexistente.11,14 O utente
deve ser alertado para possíveis efeitos adversos da me-
dicação, como rashpruriginoso, icterícia, fezes acólicas,
urina escura, artralgias, dor abdominal, náuseas, fadiga,
febre ou faringite.14 Além disso, é aconselhável obter-se
um hemograma completo e função hepática prévios à in-
trodução do tratamento pelo risco de agranulocitose e
dano hepático.17 Por rotina, não está recomendado o do-
seamento da fórmula leucocitária no follow-up.14 Em ca-
sos refratários pode ser necessário tratamento com iodo
radioativo ou cirurgia.10

Os principais objetivos do tratamento são reduzir a TA
sistólica, a FC e o débito cardíaco.9 No caso da doença de
Graves, o tratamento pode ser mantido durante 12 a 24
meses,10 até o doente apresentar função tiroideia norma-
lizada (T4 livre normal – a TSH pode demorar meses a
normalizar) e título de TRABs negativo.11 A taxa de remis-
são na doença de Graves após terapêutica com antitiroi-
deus é de 30-60%, mas nos jovens pode ser inferior (15 a
30% ao fim de dois ou mais anos).10 De realçar que nunca
se pode falar em cura, pois podem ocorrer recidivas.10

Com este caso clínico pretende-se alertar para a pes-
quisa de causas secundárias de hipertensão arterial no
adulto jovem ao nível dos cuidados de saúde primários,
uma vez que o diagnóstico precoce diminui o risco de
complicações e um tratamento atempado permite um
bom controlo da doença na maioria das situações. Para
tal, é fundamental uma boa articulação entre os cuida-
dos de saúde primários e secundários. Além disso, pre-
tende-se fomentar o espírito crítico na interpretação
dos exames auxiliares de diagnóstico, que deve ser sem-
pre enquadrado com a clínica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Macedo ME, Ferreira RC. A hipertensão arterial nos cuidados de saúde

primários, em Portugal: contributo para o conhecimento epidemioló-

gico da população em 2013. Rev Factores Risco. 2015;(36):47-56.

2. Berglund G, Andersson O, Wilhelmsen L. Prevalence of primary and se-

condary hypertension: studies in a random population sample. Br Med

J. 1976;2(6035):554-6.

3. Rudnick KV, Sackett DL, Hirst S, Holmes C. Hypertension in a family

practice. Can Med Assoc J. 1977;117(5):492-7.

4. Omura M, Saito J, Yamaguchi K, Kakuta Y, Nishikawa T. Prospective stu-

dy on the prevalence of secondary hypertension among hypertensive

patients visiting a general outpatient clinic in Japan. Hypertens Res.

2004;27(3):193-202.



Rev Port Med Geral Fam 2018;34:413-9

419relatosdecaso

5. Onusko E. Diagnosing secondary hypertension. Am Fam Physician.

2003;67(1):67-74.

6. Viera AJ, Neutze DM. Diagnosis of secondary hypertension: an age-ba-

sed approach. Am Fam Physician. 2010;82(12):1471-8.

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

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

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

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

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

8. Direção-Geral da Saúde. Abordagem terapêutica da hipertensão arte-

rial: norma nº 026/2011, de 29/09/2011, atualizada a 19/03/2013. Lis-

boa: DGS; 2013.

9. Prisant LM, Gujral JS, Mulloy AL. Hyperthyroidism: a secondary cause

of isolated systolic hypertension. J Clin Hypertens. 2006;8(8):596-9.

10. Galvão-Teles A, Garcia e Costa J, Jorge Z, Dias T. Hipertiroidismo/

/Tireotoxicose [Internet]. Lisboa: Núcleo de Endocrinologia, Diabetes e

Obesidade [cited 2016 May 29]. Available from: https://pt.scribd.com/

document/301491766/Hipertiroidismo 

11. Esteves C, Neves C. Tirotoxicose. Arq Med. 2013;27 Suppl:16-8.

12. Hegazi MO, Ahmed S. Atypical clinical manifestations of Graves’ disease:

an analysis in depth. J Thyroid Res. 2012;2012:ID768019.

13. Melo M. Tiroidites autoimunes [Autoimmune thyroiditis]. Acta Med

Port. 2006;19(5):387-94. Portuguese

14. Bahn RS, Burch HB, Cooper DS, Garber JR, Greenlee MC, Klein I, et al.

Hyperthyroidism and other causes of thyrotoxicosis: management gui-

delines of the American Thyroid Association and American Association

of Clinical Endocrinologists. Endocr Pract. 2011;17(3):456-520.

15. Neves C, Alves M, Delgado JL, Medina JL. Doença de Graves [Graves’

disease]. Arq Med. 2008;22(4/5):137-46. Portuguese

16. Intenzo CM, Capuzzi DM, Jabbour S, Kim SM, dePapp AE. Scintigraphic

features of autoimmune thyroiditis. Radiographics. 2001;21(4):957-64.

17. Burch HB, Cooper DS. Management of Graves disease: a review. JAMA.

2015;314(23):2544-54.

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

FINANCIAMENTO
Os autores declaram não ter recebido qualquer financiamento para o de-

senvolvimento do estudo.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
Sandra Oliveira

E-mail: sandrafeoliveira@gmail.com

https://orcid.org/0000-0001-5419-163X

Recebido em 02-06-2017
Aceite para publicação em 03-07-2018

ABSTRACT

SECONDARY ARTERIAL HYPERTENSION IN A YOUNG ADULT: A CASE REPORT
Introduction: Secondary arterial hypertension represents about 5-10% of cases of arterial hypertension. In the presence of hy-
pertension in young adults, secondary causes should be suspected, and the adequate clinical, laboratory and imaging investi-
gations should be performed. In young adults (19-39 years), the most frequent causes of secondary hypertension are thyroid
dysfunctions, fibromuscular renal artery dysplasia, and renal parenchymal diseases. We report a case of hypertension in a young
woman, whose study revealed an autoimmune hyperthyroidism.
Case report:A 19-year-old woman presented to her family physician with palpitations, tachycardia (heart rate: 117bpm), and
high blood pressure (mean BP: 154/86mmHg) for one month. Anxiety, initial insomnia, irritability, and polyphagia were also
present. Physical examination confirmed the presence of high blood pressure values (mean BP: 150/98mmHg) and tachycar-
dia, as well as palpation of diffuse, painless and symmetrical goiter without apparent nodules. Considering the elevated blood
pressure values at two different time points, the diagnosis of arterial hypertension grade I was established, and the patient was
medicated with propranolol. Further exams confirmed the diagnosis of autoimmune hyperthyroidism, microcytic and hypoch-
romic anemia, and ultrasound features suggestive of thyroiditis, as well as the presence of diffuse goiter with increased upta-
ke in thyroid scintigraphy, suggestive of Graves’ disease. The patient was initially treated with methimazole 5mg bid, and re-
ferred to endocrinology consultation. The treatment resulted in improved symptomatology, tensional stabilization, and nor-
malization of the thyroid function.  
Discussion: This case aims to illustrate the diagnostic and therapeutic approach of hypertension in young adults, in a primary
care setting. Hyperthyroidism is a common cause of isolated systolic hypertension, and its timely diagnosis and treatment can
prevent the occurrence of complications, and influence prognosis. To this end, it is essential to achieve an adequate collabora-
tion between primary and secondary care.

Keywords: Hypertension; Secondary hypertension; Hyperthyroidism; Graves’ disease; Young adult
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INTRODUÇÃO

A
mutilação genital feminina (MFem) constitui
um problema real e atual a nível europeu,1-2

que assume especial importância em Portu-
gal pela existência de várias comunidades

imigrantes de países onde a MFem é comum.3-4 É um
atentado grave à saúde física e psicológica da mulher1

e, em termos legais, constitui crime público, mesmo se
praticada fora do país.4-5

Esta breve revisão alerta para a abordagem destas si-
tuações, que deverá ser integrada e multidisciplinar,
desempenhando o médico de família um papel central.
É importante estar informado e alerta para a deteção e
denúncia dos casos, bem como para a prevenção da
sua realização em gerações futuras.

UMA VISÃO GERAL DA PROBLEMÁTICA
A MFem inclui qualquer remoção ou dano dos geni-

tais externos femininos por razões não médicas.6 Em-
bora seja difícil esclarecer o número exato, estima-se
que em todo o mundo pelo menos 200 milhões de ra-
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Mutilação genital feminina:
uma prática antiga, um 
problema atual

RESUMO
A mutilação genital feminina (MFem) inclui qualquer remoção ou dano dos genitais externos por motivos não médicos. Esti-
ma-se que afete pelo menos 200 milhões de raparigas e mulheres em trinta países, maioritariamente africanos. Em Portugal
assume especial relevância devido à existência de várias comunidades imigrantes de países onde esta prática é comum. É uma
experiência dolorosa e traumática, com graves consequências para a saúde e constitui, em termos legais, crime público, mes-
mo se praticada fora do país. Esta revisão breve alerta para a abordagem dos casos de MFem, que deve ser integrada e multi-
disciplinar, em articulação com outras entidades. É importante estar atento e informado para a deteção e denúncia dos casos,
bem como para a prevenção de novas situações em gerações futuras. A abordagem holística, o acompanhamento longitudinal
e a vigilância do contexto sociocultural e familiar, características inerentes à medicina geral e familiar, reforçam o papel pre-
ponderante do médico de família nestes casos.

Palavras-chave: Mutilação genital feminina; Saúde da mulher.

parigas e mulheres tenham sido submetidas a esta prá-
tica7 e que anualmente cerca de 3 milhões estejam em
risco.6 Apesar de todos os esforços continuam a repor-
tar-se casos em cerca de trinta países, principalmente
no Oeste, Este e Nordeste de África e em alguns países
da Ásia, Médio Oriente, América Central e do Sul.6 Ten-
do em conta o aumento dos fluxos migratórios, esta é
uma problemática também presente na América do
Norte e Europa.
Relativamente à realidade nacional, foram registados

na Plataforma de Dados de Saúde (PDS) 99 casos entre
abril de 2014 e dezembro de 2015, todos eles introdu-
zidos na Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.3 Adi-
cionalmente, segundo o estudo de avaliação de preva-
lência de MFem em Portugal, publicado em 2015,8 es-
tima-se que o número de mulheres que poderá ter sido
submetida à prática ronda as 6.500, correspondendo a
49% das mulheres residentes em Portugal nascidas em
países onde a MFem é comum. A Guiné-Bissau é o país
que mais contribui para este valor (≈90%), seguida da
Guiné-Conacri (≈3%) e do Senegal (≈2%). Constata-se
que a maior parte desta população habita nos distritos
de Lisboa e Setúbal (84%).

DOI: 10.32385/rpmgf.v34i6.12150
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A MFem é maioritariamente realizada entre os quatro
e os dez anos, embora possa ser praticada em crianças de
outras idades, adolescentes ou mesmo adultos, como pre-
paração para o casamento.9 Divide-se em quatro tipos:2

a) Tipo 1 ou clitoridectomia: remoção parcial ou total
do clítoris e, em casos raros, apenas do prepúcio;

b) Tipo 2 ou excisão: remoção parcial ou total do clí-
toris e dos pequenos lábios, com ou sem excisão
dos grandes lábios;

c) Tipo 3 ou infibulação: estreitamento do introito
vaginal através da criação de uma membrana se-
lante, pelo corte e aposição dos pequenos lábios
e/ou dos grandes lábios, com ou sem excisão do
clítoris;

d) Tipo 4 ou atos não classificados: todas as outras
intervenções nefastas sobre os órgãos genitais fe-
mininos por motivos não médicos (e.g., punção,
perfuração, incisão, escarificação e cauterização
da região genital).

Os motivos que levam a esta prática variam entre as
diferentes comunidades e ao longo do tempo, englo-
bando múltiplos fatores, dos quais se destacam: pres-
são social, preparação para o casamento, preservação
da virgindade e fidelidade, aumento do prazer sexual
masculino e concomitante diminuição do prazer femi-
nino, manutenção da limpeza e beleza dos órgãos se-
xuais da mulher, tradição cultural e religiosa.2,9 Impor-
ta salientar que a MFem não está associada a nenhuma
religião em particular, tendo sido já documentada em
diferentes comunidades religiosas, incluindo cristãs,
muçulmanas e judaicas.9

Esta é uma experiência dolorosa e traumática, ge-
ralmente realizada com utensílios rudimentares, sem
condições de assepsia, pelos membros mais velhos da
comunidade.2,4 Como tal, pode ter graves consequên-
cias para a saúde, sendo que os riscos aumentam com
a extensão do procedimento realizado.2 Segundo a Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS),1-2 as complicações
podem dividir-se em imediatas e a longo prazo, como
é demonstrado no resumo apresentado no Quadro I.
Apesar de haver ainda um grande caminho a per-

correr na abolição da MFem, alguns passos têm sido da-
dos nos últimos anos, quer a nível europeu quer a ní-
vel mundial.
Desde 1997, ano em que a OMS, o Fundo das Nac�o� es

Unidas para a Infa� ncia (UNICEF) e o Fundo das Nac�o� es

Unidas para a Populac� a� o (UNFPA) emitiram uma de-
claração conjunta sobre a MFem, grandes esforços têm
sido feitos para erradicar esta prática.6 Inclusivamente
foram criadas novas leis contra a MFem em 26 países
Africanos e do Médio Oriente, bem como em 33 outros
países com populações migrantes de locais onde a
MFem é prática comum.2

Portugal foi um dos oito países a desenvolver um
plano de ação nacional exclusivamente dirigido à pro-
blemática da MFem, tendo sido publicado em 2009 o
primeiro PROGRAMA DE AÇÃO PARA A ELIMINAÇÃO DA MUTILA-
ÇÃO GENITAL FEMININA,10 e estando atualmente em vigor
o terceiro programa nesta área (2014-2017) que prevê
o reforço de algumas medidas essenciais para a erradi-
cação da MFem, nomeadamente através da formação
e capacitação de profissionais de várias áreas, com pro-
gramas específicos para profissionais de saúde.11

Assim, em Portugal tem-se assistido a uma aposta
crescente na formação relativa a este tema na área da
saúde, com o objetivo de sensibilizar para o diagnósti-
co e prevenção de novas ocorrências, bem como capa-
citar relativamente aos procedimentos a tomar aquan-
do da identificação de um novo caso. A publicação da
Orientação nº 005/2012, por parte da Direção-Geral da
Saúde, veio intervir precisamente nesse sentido. Para
além disso, a criação da PDS, que permite registar a si-
tuação de MFem num separador específico para as
utentes do sexo feminino, trouxe a possibilidade de ob-
ter e analisar mais dados relativamente à prevalência
desta prática em território nacional.3

Apesar de todos estes avanços, a prevalência da mu-
tilação ainda se mantém elevada em alguns pontos do
globo, revelando-se essencial a intensificação e apri-
moramento das medidas levadas a cabo nos últimos
anos, de forma a tornar a eliminação da MFem em ge-
rações futuras uma realidade.6

Na resolução da Assembleia Geral das Nações Uni-
das 67/146,12 a MFem é reconhecida como “um abuso
irreparável e irreversível com impacto negativo nos di-
reitos humanos de mulheres e raparigas”. Em Portugal,
do ponto de vista jurídico, a MFem encontra-se previs-
ta e punida, qualificada e agravada no Código Penal
Português, nos artigos 144.º, 145.º e 147.º, relativos à
ofensa à integridade física. É considerada crime públi-
co, mesmo que seja praticada fora do território nacio-
nal.5
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Assim, é de extrema importância referenciar e de-
nunciar os casos de MFem. A Orientação da Direção-
-Geral da Saúde já referida4 menciona que cada Agru-
pamento de Centros de Saúde e Unidade Hospitalar
deve organizar uma resposta a estas situações. Esta
orientação remete para o GUIA PRÁTICO DE ABORDAGEM,
DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO – MAUSTRATOS EMCRIANÇAS E JO-
VENS,13 que tipifica a abordagem geral a adotar em si-
tuações de maus tratos. Segundo este documento, os
objetivos da intervenção do profissional de saúde de-
verão ser: a) proteger a criança/jovem; b) intervir no ris-
co para prevenir evolução para o perigo; c) evitar a re-
corrência. Relativamente aos conceitos de risco e peri-
go, esclarece-se que o risco diz respeito à vulnerabili-

dade da criança/jovem vir a sofrer de maus tratos e o
perigo corresponde à objetivação do risco, sendo que
as situações de perigo se encontram particularizadas na
Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo.
No guia supracitado e na Orientação nº 005/2012 re-

ferida existem múltiplos fluxogramas que podem ser-
vir de orientação para os profissionais de saúde e que
se encontram sumarizados na Figura 1.
Como é retratado neste fluxograma, é importante

distinguir entre uma situação urgente e não urgente.
Em caso de situação urgente é ativado o procedimen-
to de urgência e o caso deverá ser encaminhado para o
Ministério Público, solicitando-se a colaboração poli-
cial, informando a Comissão de Proteção de Crianças

Complicações Complicações a longo prazo

imediatas Obstétricas Sexuais Psicológicas Genitais e Urológicas

Hemorragia Cesariana Dispareunia Perturbação de stress Dor vulvar e
pós-traumático clitoriana crónica

Dor Hemorragia pós-parto Diminuição da Perturbação de Infeções genitais de
satisfação sexual ansiedade repetição

Choque Episiotomia Diminuição da líbido Perturbação depressiva Prurido vaginal

Edema tecido genital Trabalho de parto Lubrificação Baixa autoestima Dismenorreia, ciclos
prolongado insuficiente irregulares e 

dificuldade na 
passagem do sangue 
menstrual

Infeções locais e Lacerações obstétricas Diminuição da Doença inflamatória
septicémia frequência do orgasmo pélvica 

ou anorgasmia

Complicações urinárias Parto instrumental Infeções do trato
agudas urinário recorrentes

Dano no tecido genital Distócia Micção dolorosa
circundante

Problemas na Internamento materno Tecido cicatricial e
cicatrização prolongado quelóide

Febre Nado morto e morte Necessidade de
neonatal prematura desinfibulação (tipo 3)

Morte Necessidade de 
ressuscitação do 
recém-nascido após o 
parto

QUADRO I. Resumo das complicações da MFem (adaptado)1-2



e Jovens (caso esta já esteja a acompanhar o processo)
e sinalizando ao Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens
em Risco.
Desta forma, todos os profissionais de saúde devem

estar informados e alerta para detetar os casos de MFem
e, simultaneamente, aptos a identificar e denunciar si-
tuações de risco/perigo. Nos cuidados de saúde pri-
mários, a possibilidade de detetar casos de MFem exis-
te em qualquer consulta ou atividade, assumindo o mé-
dico de família um papel preponderante no diagnósti-
co, abordagem e prevenção desta prática em gerações
futuras.4 A perspetiva holística do doente, tão enraiza-
da na intervenção do médico de família, permite a pos-
sibilidade de questionar quanto à prática as mulheres
oriundas ou ligadas a países onde a MFem é comum,
reforçando sempre a empatia, confiança e confiden-
cialidade e utilizando termos culturalmente aceites
(e.g., «fanado»). Permite também abordar a questão das
complicações físicas e psicológicas resultantes da mes-
ma, constituindo uma boa oportunidade para explicar
a anatomia dos genitais femininos.
O acompanhamento longitudinal assegurado pela

medicina geral e familiar permite a avaliação das re-
percussões a curto e longo prazo nas mulheres que fo-
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ram submetidas a MFem, devendo ser assegurado o
seu adequado planeamento familiar. Não deve tam-
bém ser descurada a observação ginecológica dos ge-
nitais externos das descendentes. Importa salientar que
a interpretação da anatomia pode ser difícil e requer um
exame atento.
A vigilância do contexto sociocultural e familiar, ou-

tra das características inerentes ao trabalho do médico
de família, reveste-se de especial importância durante
a gravidez e no pós-parto, onde é particularmente im-
portante perceber a posição dos pais relativamente à
MFem. A abordagem deve ser feita evitando a emissão
de juízos de valor, mas desmotivando a prática e infor-
mando acerca das implicações jurídicas, mesmo se pra-
ticada no estrangeiro. Para além disso, é ainda impor-
tante envolver a comunidade e sensibilizar para a pre-
venção da MFem, bem como acompanhar de perto os
planos familiares, nomeadamente no que diz respeito
a viagens ao país de origem ou visitas de parentes ao
atual país de residência.

CONCLUSÃO
Concluindo: é fundamental estar consciente da exis-

tência da MFem, que não é exclusiva de países africa-

Figura 1. Fluxograma de atuação em caso de risco/perigo ou submissão a MFem (adaptado).4,13

(a) Sinal de alerta: Sinais e sintomas persistentes que revelem disfuncionalidade física/psíquica sem causa orgânica, indicadores de maior probabili-

dade de maus tratos.

(b) Situação urgente: Existência de perigo atual ou iminente E oposição à intervenção por parte de quem exerça a responsabilidade parental ou de

quem tenha a guarda de facto da criança ou jovem.

Risco identificado
Recém-nascida/criança/jovem em risco de MFem

Critério:
Famílias naturais de países onde se pratica a MFem

Consultar o Guia Prático de Abordagem, Diagnóstico e
Intervenção – Maus Tratos em Crianças e Jovens (13)

Caracterizar
a situação

Recém-
nascida/criança/jovem
em RISCO de MFem

Recém-
nascida/criança/jovem
em PERIGO de MFem

Recém-
nascida/criança/jovem
SUBMETIDA a MFem

Proceder segundo Algoritmo 2 (13)
Detecção de sinais de alerta (a)

Proceder segundo Algoritmo 3 (13)
Detecção de situação urgente (b)

   psicológico

situação de risco

de risco

Não urgente mas

de perigo

Situação urgente

   Articular com:

Activar o
Procedimento de
Urgência (Art. 91º
da Lei 147/99) –
Algoritmo 4 (13)

   comunidade (se necessário)

Gestão pelo Gestão pelo



nos e ter conhecimento dos procedimentos a seguir
para uma correta referenciação e acompanhamento,
contribuindo, desta forma, para a erradicação de uma
prática que constitui crime e atentado aos direitos da
mulher.
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ABSTRACT

FEMALE GENITAL MUTILATION: AN ANCIENT PRACTICE, A CURRENT PROBLEM
Female genital mutilation (FGM) comprises every procedure that includes removal or injury to the external genitalia for non-
medical reasons. It is estimated to affect at least 200 million girls and women in 30 countries, mostly in Africa. In Portugal, it
is especially relevant because of the existence of several immigrant communities from countries where this practice is com-
mon. It is a painful and traumatic experience, which results in serious health consequences. In legal terms, it is a public crime
even if practiced outside of the country. This brief review brings attention to the management of the cases of FGM, which should
be holistic and multidisciplinary, and articulated with other entities. It is important to be alert and informed to the identifica-
tion and reporting of these cases, as well as to the prevention of these situations in generations to come. The holistic approach,
the longitudinal monitoring, and the follow-up of the sociocultural and familiar context, characteristics inherent to family me-
dicine, reinforce the significant role of the family doctor in these cases.

Keywords: Female genital mutilation; Women’s health.
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Introdução
As infeções urogenitais são um problema frequente

na mulher adulta, sendo fundamental a redução dos
episódios recorrentes e da utilização de agentes anti-
microbianos pelos custos associados, potenciais efei-
tos adversos e desenvolvimento de resistências. Aten-
dendo à importância do equilíbrio da microflora vagi-
nal na patogénese destas infeções, a utilização de pro-
bióticos poderá ser útil no seu tratamento e prevenção. 

Objetivo
A revisão sistemática em análise pretende avaliar a

eficácia dos probióticos no tratamento e prevenção de
infeções urogenitais comuns na mulher adulta. 

Métodos
Esta revisão sistemática foi conduzida segundo as re-

comendações PRISMA (Preferred Reporting for Systema-
tic Reviews and Meta-Analyses). A pesquisa bibliográfica
foi feita recorrendo a bases de dados eletrónicas (CINAHL,
MEDLINE, Cochrane Central Register of Controled Trials,
Web of Science, Dissertations and Theses e Alt-Health-
Watch) e manualmente, através da consulta das referên-
cias dos artigos selecionados e de outros que cumprissem
alguns, mas não todos, os critérios de elegibilidade. Sele-
cionaram-se estudos quantitativos, publicados em in-
glês, entre 1 de janeiro de 2008 e 30 de junho de 2015, que
avaliassem a eficácia de preparações de probióticos, in-
cluindo, pelo menos, uma estirpe de Lactobacillusno tra-
tamento e/ou prevenção das infeções urogenitais mais
comuns na mulher adulta: vaginose bacteriana (VB), can-
didíase vulvovaginal (CV), infeção do trato urinário (ITU)
e infeção pelo vírus do papiloma humano (HPV). Excluí-
ram-se os estudos que incluíssem grávidas ou mulheres
com diagnóstico de diabetes mellitus,neoplasia ou infe-
ção pelo vírus da imunodeficiência humana. A heteroge-
neidade dos estudos não permitiu a análise estatística,
optando-se pela avaliação qualitativa. O risco de viés dos

ensaios clínicos aleatorizados (ECA) foi determinado se-
gundo os critérios da Cochrane e todos os trabalhos fo-
ram avaliados, de acordo com as recomendações da
Agency for Healthcare Research and Quality, consideran-
do a consistência dos resultados, a causalidade e a preci-
são. Os autores combinaram estes dois sistemas, classi-
ficando os estudos, de acordo com a sua qualidade glo-
bal, como: bom (baixo risco de viés, resultados consis-
tentes, atribuíveis ou não à intervenção e reprodutíveis);
razoável (alguma variabilidade nos critérios analisados);
fraco (alto risco de viés, resultados inconsistentes, rela-
ção dúbia com a intervenção e imprecisos).

Resultados
Incluíram-se na análise final 20 estudos: 14 ECA, um

estudo quasi-experimental com grupo controlo
(EQEC), dois estudos de coorte (EC) e três estudos de
grupo único (EGU). Relativamente à qualidade global,
quatro estudos foram classificados como bons, nove
como razoáveis e sete como fracos. Verificou-se gran-
de heterogeneidade entre amostras, preparações e mé-
todos utilizados. Assim, a avaliação da eficácia dos pro-
bióticos foi feita considerando os critérios definidos
por cada estudo para cada tipo de infeção. A maioria
dos estudos incluiu mulheres em pré-menopausa, ape-
nas três estudos (dois sobre VB e um sobre CV) avalia-
ram mulheres em pré- e pós-menopausa e um traba-
lho sobre ITU avaliou exclusivamente mulheres em
pós-menopausa. Todas as preparações de probióticos
incluíram pelo menos uma estirpe de Lactobacillus e a
comparação foi feita com terapêutica standard ou pla-
cebo, tendo o probiótico sido utilizado concomitante-
mente com a terapêutica standard ou isoladamente
após terapêutica standard.

A força de evidência (FE) dos resultados encontrados
foi adaptada das recomendações da Agency for Health-
care Research and Quality, classificando-se em: eleva-
da, moderada ou baixa. 

PROBIÓTICOS: HAVERÁ ALGUM BENEFÍCIO NO TRATAMENTO E PREVENÇÃO DAS INFEÇÕES UROGENITAIS NA
MULHER ADULTA?
PROBIOTICS: IS THERE ANY BENEFIT IN THE TREATMENT AND PREVENTION OF UROGENITAL INFECTIONS IN ADULT

WOMEN?

Hanson L, VandeVusse L, Jermé M, Abad CL, Safdar N. Probiotics for treatment and prevention of urogenital infections in women: a systematic review. J Midwifery
Womens Health. 2016;61(3):339-55. doi: 10.1111/jmwh.12472.
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Comentário
A pertinência deste tema justifica-se, não só pela

frequência das infeções urogenitais estudadas e suas
consequências na saúde da mulher, como também
pelo interesse crescente da comunidade científica e
população acerca da utilização de probióticos.1-2 Re-
lativamente à qualidade metodológica desta revisão
considera-se que não existem falhas graves. Foram
seguidas orientações internacionais validadas na sua
realização; no entanto, a abrangência dos critérios
de inclusão poderá ter contribuído para a heteroge-
neidade dos estudos avaliados. Por outro lado, o fac-
to de esta ser uma avaliação qualitativa constituiu
um desafio para a análise de resultados e estabeleci-
mento de conclusões.

Na microflora vaginal saudável predominam os
Lactobacillus, tanto na mulher em fase reprodutiva
como na mulher pós-menopausa sob terapêutica
hormonal, e a sua depleção favorece o aparecimen-
to de infeções.1-2 Neste contexto, os probióticos sur-
gem como uma potencial alternativa aos antimicro-
bianos, ou como terapêutica adjuvante, decorrendo
os seus benefícios da acidificação da mucosa, pre-
venção da adesão e translocação bacteriana, produ-
ção de vitaminas e outros imunomoduladores, e si-

nergismo com o sistema imunitário do hospedeiro.1-2

Estas preparações, administradas por via oral ou va-
ginal, poderão contribuir para a diminuição das re-
sistências aos antimicrobianos, diminuição do nú-
mero de recorrências e aumento da qualidade de vida
das mulheres.3 Apesar de parecerem uma alternativa
segura, os seus efeitos adversos incluem lactobacile-
mia, endocardite infeciosa e abcesso hepático, em-
bora estes ocorram raramente e apenas em mulhe-
res imunodeprimidas ou com doenças consumpti-
vas.2,4-5 Outros efeitos relatados, de menor gravidade,
são: diarreia, náuseas, vómitos, obstipação e sinto-
mas vaginais.3 Na revisão sistemática em análise não
são referidos efeitos adversos graves, relatando-se
apenas uma desistência associada à utilização de
uma preparação de L. rhamnosus administrada por
via vaginal (efeito adverso minor).

A revisão analisada sugere o benefício dos pro-
bióticos no tratamento da VB (FE moderada) e dimi-
nuição das recorrências (FE baixa). No caso da CV
não se demonstrou a eficácia dos probióticos no tra-
tamento das situações agudas, mas parece haver uma
redução dos episódios de recorrência (FE baixa). A
par destes dados, outros autores referem a eficácia da
terapêutica adjuvante com probióticos na prevenção

1) Vaginose bacteriana. Catorze estudos avaliaram a
eficácia dos probióticos no tratamento e/ou pre-
venção da VB. Verificou-se um aumento da taxa de
cura e redução da pontuação no score de Nugent (FE
moderada). Observou-se uma diminuição do nú-
mero de recorrências e o aumento do tempo para
nova recorrência (FE baixa). Verificou-se ainda a re-
dução do pH vaginal e da expressão de citocinas pró-
inflamatórias (FE baixa).

2) Candidíase vulvovaginal. Três estudos avaliaram a
eficácia dos probióticos no tratamento desta infe-
ção, não se verificando benefício nas situações agu-
das. Porém, em dois destes estudos observou-se uma
redução significativa das recorrências (FE baixa).

3) Infeções urogenitais mistas.Um ECA de fraca qua-
lidade constatou que a administração de probiótico
em mulheres com VB, CV ou ambas, resultou no au-

mento da população de bactérias produtoras de áci-
do lático e na melhoria dos sintomas (FE baixa).

4) Infeção do trato urinário. Dois ECA de boa quali-
dade sugerem a redução do número de recorrências
associado à utilização de probióticos (FE moderada).
Um destes estudos verificou a diminuição do de-
senvolvimento de resistências no grupo sujeito ao
probiótico.  

5) Infeção por HPV. Um EQEC piloto, de fraca quali-
dade, mostrou a clearance significativa das lesões pa-
vimentosas de baixo grau (LSIL), secundária à utili-
zação de uma preparação de L. casei Shirota, embo-
ra sem impacto na expressão viral (FE baixa).
Os efeitos adversos dos probióticos foram monitori-

zados em 13 estudos. Não se verificou um aumento sig-
nificativo da sua incidência face ao grupo controlo e
não foram relatados efeitos adversos graves.
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de recorrências e no tratamento da VB e da CV.6-7 Re-
lativamente à posição de instituições nacionais e in-
ternacionais refere-se que a Sociedade Portuguesa
de Ginecologia recomenda o uso de probióticos em
mulheres com CV recorrente (mais de três episó-
dios/ano) e naquelas com contraindicação ou efei-
tos adversos da terapêutica anti-fúngica.2No caso da
VB é referida a melhoria na taxa de cura quando as-
sociados a terapêutica específica.2 A Sociedade Es-
panhola de Obstetrícia e Ginecologia refere um efei-
to benéfico dos probióticos na profilaxia da VB, re-
comendando a prescrição de Lactobacillus por via
vaginal em doentes com alto risco de recorrência de
CV.8 Já a Sociedade de Obstetras e Ginecologistas do
Canadá considera que a evidência atual sobre a efi-
cácia dos probióticos na VB é limitada.9

Além do estudo referido na revisão em análise, não
foram encontrados outros estudos que avaliassem o
efeito de probióticos em infeções urogenitais mistas. 

Relativamente às ITU, esta revisão sugere a dimi-
nuição dos episódios de recorrência secundária à uti-
lização de probióticos, embora num dos trabalhos
analisados tal só se tenha demonstrado em ITU não
complicada. Estes dados são corroborados por outras
revisões com qualidade de evidência baixa a mode-
rada.3 Porém, uma meta-análise publicada pela Coch-
rane sobre o uso de probióticos na prevenção de ITU
em adultos e crianças não mostrou benefício signifi-
cativo, embora os estudos incluídos fossem de baixa
qualidade e com alto risco de viés.10

O único estudo incluído sobre HPV, em que foi uti-
lizada uma preparação de L. casei Shirota,mostra re-
sultados positivos na clearance de LSIL, mas não na
diminuição da expressão viral. Um outro estudo as-
socia a presença de L. gasseri com a aceleração da
clearance de infeções HPV incidentais. Esta espécie,
assim como L. crispatus,mostrou ser citotóxica para
células cervicais infetadas com HPV-18.11

Embora não seja possível fazer recomendações clí-
nicas com base nas evidências encontradas, é con-
sensual que os probióticos são uma alternativa pro-
metedora, sobretudo na prevenção de recorrências
de infeções urogenitais. São necessários estudos adi-
cionais, aleatorizados, bem desenhados, com meto-

dologias standardizadas e com amostras de maiores
dimensões para validar os resultados encontrados,
confirmar os benefícios dos probióticos e definir qual
a frequência, duração e via de administração ideais,
assim como o probiótico mais eficaz.1,3,6-8,10-11 

Sara Carmona, Raquel Sanches,
Maria Carolina Ferreira, Maria Gouveia

Médicos Internos em Medicina Geral e Familiar. USF S. Julião
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CONTEXTUALIZAÇÃO

S
endo a maior parte dos cuidados de saúde pres-
tados em contexto de medicina geral e familiar
(MGF), a evidência que sustenta essa prática
deve ser mais vezes gerada no mesmo contex-

to (em detrimento dos hospitais e dos laboratórios). No
entanto, escasseiam os estudos que reflitam a nature-
za e os problemas da MGF.1 A investigação em MGF é
também essencial à sua afirmação académica e à atra-
ção de médicos para a especialidade.2

A agenda europeia de investigação em MGF e cui-
dados de saúde primários aponta como prioritários es-
tudos sobre competências básicas da MGF, como os
cuidados centrados na pessoa e a abordagem abran-
gente e holística.1 Concretamente, são sugeridos estu-
dos sobre a coordenação de cuidados, a organização do
acesso, as consultas telefónicas, a validade dos registos
clínicos, a abordagem centrada na pessoa, a multi-
morbilidade e o lidar com a incerteza. Esta agenda re-
fere que os estudos observacionais podem ser muito
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Estudantes de medicina como
colaboradores na investigação
em centros de saúde

RESUMO
A investigação em medicina geral e familiar (MGF) é reconhecidamente importante. Na agenda de investigação em MGF, os es-
tudos observacionais podem ser muito úteis. Tradicionalmente, a investigação observacional tem-se baseado em registos, sen-
do frequentemente discutidas as várias limitações dos mesmos. Um dos obstáculos à investigação observacional em MGF é a
privacidade da consulta, além de que para o médico de família (MF) não é fácil investigar ao mesmo tempo que consulta. Apre-
senta-se, assim, uma metodologia descrita como «padrão-ouro» em estudos sobre o conteúdo das profissões, que se baseia no
recurso a observadores externos, técnica denominada de tempo-e-movimento. Mostra-se a sua aplicabilidade prática num es-
tudo pioneiro realizado sobre os MF portugueses e que envolveu os estudantes de medicina como colaboradores na colheita
dos dados durante a consulta. Colaborar permite aos estudantes o contacto precoce com a investigação em MGF e com uma
metodologia inovadora.

Palavras-chave: Investigação; Estudos de tempo-e-movimento; Educação médica; Medicina geral e familiar.

úteis. Tradicionalmente a investigação observacional
tem-se baseado em registos, sendo frequentemente dis-
cutidas as várias limitações dos mesmos.

Um dos obstáculos à investigação observacional em
MGF é a privacidade da consulta. A consulta é um en-
contro pessoal médico-utente dentro do espaço priva-
do do consultório e assume em MGF uma preponde-
rância superior. Noutras especialidades, a relação é ha-
bitualmente menos personalizada e os cuidados es-
tendem-se do consultório a espaços menos privados,
como enfermarias e blocos operatórios. Ao médico de
família (MF) não é fácil investigar ao mesmo tempo que
consulta. Também não é fácil permitir que terceiros in-
vadam este espaço como observadores para investigar.

Estudos sobre a consulta de MGF que usaram in-
vestigadores como observadores externos indicaram
taxas de resposta dos médicos a observar de 69 a 79%.3-4

Estudos que pediram aos médicos em estudo que au-
torreportassem os seus dados encontraram taxas de
resposta de 28 a 73%.5-7

A técnica de tempo-e-movimento é a metodologia
descrita como «padrão-ouro» em estudos sobre o con-
teúdo funcional das profissões e sobre os respetivos flu-
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xos de trabalho e assenta sobre o recurso a observado-
res externos que, durante o período do estudo, acom-
panham cada profissional nas suas tarefas, mantendo
com este um mínimo de interação (apenas o necessá-
rio a eventuais esclarecimentos sobre a natureza das ta-
refas) e registando cada tarefa e o tempo nela despen-
dido.8-10 A técnica tempo-e-movimento tem a vantagem
de colher dados diretamente no terreno e de contornar
o viés de informação presente da colheita pelo próprio
profissional. Métodos alternativos, como o preenchi-
mento de grelhas pelos participantes, o fornecimento
de estimativas no final do período de trabalho ou mes-
mo a observação direta por amostragem, mostraram
desvios importantes face à técnica tempo-e-movimen-
to.8,10 Como limitações, além do seu custo em recursos
humanos, são apontados o efeito Hawthorne (efeito de
alteração da prática pelo facto de essa prática estar a ser
observada) e, no trabalho médico, as questões éticas de-
correntes da introdução de um elemento estranho na
consulta.

Em estudos sobre médicos, o recurso a estudantes de
medicina como observadores externos é uma solução
que tem sido adotada.11-12 A colaboração de um estu-
dante numa investigação como observador externo tem
o potencial de enriquecer o estágio e o seu currículo. Os
estudantes são observadores sem custos, permitindo o
estudo de amostras alargadas de médicos. Se previa-
mente ao estudo os estudantes já estiverem integrados
na consulta, o efeito Hawthorne será minimizado. Por
fim, as questões éticas levantadas pela presença dos
estudantes na consulta são as habituais nas unidades
de saúde que habitualmente colaboram no ensino mé-
dico.

Os estudantes de medicina, a quem se vêm reco-
mendando períodos cada vez maiores de formação no
terreno da MGF, surgem, assim, como colaboradores
privilegiados na colheita de dados em projetos de in-
vestigação sobre o trabalho dos MF e, em particular,
sobre os aspetos da consulta de MGF.

Um estudo recentemente realizado em Portugal con-
tou com a colaboração voluntária de estudantes de me-
dicina e de internos de MGF como observadores exter-
nos.13Visto que não foram encontrados na literatura ar-
tigos referindo a taxa de recrutamento de estudantes
nem de internos com este fim, os investigadores aspi-
ravam uma taxa de recrutamento de colaboradores na

ordem dos 50%. No entanto, a taxa atingida ficou mui-
to aquém do esperado, verificando-se diferenças im-
portantes nas taxas de sucesso no recrutamento entre
estudantes (15,8%) e internos (4,2%) e entre escolas di-
ferentes (taxa mínima de 4,2% e máxima de 31,9%).
Apresentam-se, assim, em detalhe os métodos e os re-
sultados do recrutamento de estudantes de medicina
como colaboradores, com vista a que futuros estudos
possam estimar taxas de recrutamento mais reais e oti-
mizar a sua metodologia de recrutamento. O recruta-
mento de internos de MGF como colaboradores não
será abordado neste artigo.

RESUMO DO ESTUDO
Com o objetivo de conhecer as tarefas para além da

consulta realizadas pelos MF em Portugal e quantificar
o tempo com elas despendido realizou-se um estudo
transversal multicêntrico. Obteve-se uma amostra de
conveniência dos MF que, em 2012, acolheram os es-
tudantes de medicina ou orientaram os internos do 1º
ano de MGF e que se voluntariaram para colaborar na
colheita dos dados. Foram incluídos no estudo 155 MF,
observados por 135 estudantes e 18 internos (respeti-
vamente, 15,2% e 4,2% dos convidados a colaborar).

PROCESSO DE RECRUTAMENTO
Os departamentos de MGF das oito faculdades de

medicina portuguesas foram contactados pelos inves-
tigadores solicitando-se colaboração no recrutamento
de estudantes como colaboradores na colheita de da-
dos. Aceitaram cooperar sete das oito faculdades de
medicina portuguesas (uma escola médica não res-
pondeu a sucessivos contactos). Foram inicialmente
convidados a colaborar no estudo os estudantes dos
dois últimos anos do mestrado integrado de medicina
que realizassem valências ou estágios em centros de
saúde (CS) entre janeiro e junho de 2012. Tendo a taxa
inicial de recrutamento sido inferior à esperada, o pe-
ríodo de recolha de dados foi prolongado até 31 de de-
zembro de 2012 nas três faculdades com maior taxa de
recrutamento e com estudantes em estágio em CS nes-
se período: Instituto de Ciências Biomédicas Abel Sa-
lazar da Universidade do Porto (ICBAS), Faculdade de
Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa
(FCM) e mestrado integrado de medicina da Universi-
dade do Algarve (UAlg).
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A forma de abordagem aos estudantes, presencial
ou por e-mail, foi acordada individualmente com cada
faculdade (Quadro I). 

Particularizando por faculdade:
Escola de Medicina da Universidade do Minho

(EMUM). Foi feita uma única apresentação (pela in-
vestigadora MG) a um conjunto de estudantes que em
simultâneo iniciavam residência em CS. O estudante
delegado de ano disponibilizou-se como interlocutor e
posteriormente enviou a listagem de colegas que se vo-
luntariaram. Ao kit de participação padrão foi adicio-
nada uma carta de um dos professores desta escola mé-
dica apresentando o estudo e dirigida ao MF tutor do
estudante.

Faculdade de Ciências Médicas da Universidade
Nova de Lisboa (FCM). Sete turmas do 6º ano com cer-
ca de vinte e dois estudantes cada realizaram ao longo
do ano estágios em CS. Os contactos de e-mail dos es-
tudantes de cada turma foram disponibilizados aos in-
vestigadores, assim como a designação do delegado de
cada turma. Cerca de uma semana antes do início da
valência era enviado um primeiro e-mail ao estudante
delegado de turma, apresentando o estudo e pedindo
confirmação dos endereços de e-maildos restantes co-
legas de turma. A participação no estudo foi encoraja-

da pela responsável do departamento de MGF nesta fa-
culdade, mediante carta de motivação publicada na pá-
gina do ano e mediante a integração da participação
como tarefa opcional alternativa a uma das tarefas 
obrigatórias do estágio, já que esta atividade se incluía
dentro dos objetivos de aprendizagem para o estágio.
Nas últimas turmas começou a registar-se saturação de
tutores, que se iam repetindo em estudantes recruta-
dos em turmas anteriores, sendo que, quando tal se an-
tecipava, alguns estudantes já não eram convidados.

Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade
da Beira Interior (UBI). Foi feita uma única apresen-
tação (pela investigadora CP) no final de uma sessão so-
bre investigação destinada a todos os estudantes e dou-
torandos da faculdade. Estimava-se recrutar um máxi-
mo de cinquenta e sete estudantes que iniciavam resi-
dência em MGF em janeiro e março de 2012.
Posteriormente foram disponibilizados aos investiga-
dores os contactos de e-mail dos estudantes e os con-
tactos dos orientadores das unidades onde estes iriam
ser colocados. Foi estabelecido contacto por e-mail
com os estudantes e orientadores, explicando os obje-
tivos do trabalho e pedindo a respetiva colaboração.

Faculdade de Medicina da Universidade de Coim-
bra (FMUC).Foi feita uma apresentação presencial aos
cinquenta e cinco estudantes da primeira turma que

Estudantes % Nº Apresentação Convite por Intervenção
Faculdade convidados Recrutamento Ano Duração estágio turmas presencial e-mail escola

EMUM 84 19,1 5º 5 Semanas 1 + +

FCM 157 31,9 6º 4 Semanas 7 + +

FMUC 165 4,2 6º 8 Semanas 3 + (1 turma) + (2 turmas)

FMUL 254 6,3 6º 6 Semanas 4 +

ICBAS 134 26,1 6º 2 Meses 4 + +

UAlg 41 14,6 2º 1x/semana 1 + +
3º 4 Semanas 4

UBI 57 7,3 6º 4 Semanas 2 +

Total 892

QUADRO I. Recrutamento de alunos de medicina como colaboradores, por faculdade (anos letivos 2011/12 e 2012/13)

Legenda: EMUM = Escola de Medicina da Universidade do Minho; FCM = Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa; FMUC =

Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra; UBI = Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior; FMUL = Faculdade de

Medicina da Universidade de Lisboa; ICBAS = Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto; UAlg = Mestrado integrado de

medicina da Universidade do Algarve.



iniciou estágio em CS (pela investigadora MG). Dada a
baixa taxa de recrutamento (8/55) da primeira apre-
sentação presencial optou-se por fazer o convite por 
e-mail aos estudantes das duas turmas restantes.

Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
(FMUL). Foi feita apresentação e convite por e-mail a
quatro turmas de cerca de sessenta e quatro alunos
cada, na semana anterior ao início do estágio em MGF. 

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da
Universidade do Porto (ICBAS). Foram feitas apresen-
tações presenciais a cada uma de quatro turmas (com
trinta a quarenta alunos cada) que iniciavam estágio em
CS, apresentações feitas pelos três investigadores.

Mestrado integrado de medicina da Universidade do
Algarve (UAlg). O estudo e o convite à colaboração fo-
ram apresentados por e-mailaos estudantes de cada tur-
ma do 2º e 3º anos antes de iniciarem o estágio em CS.

A apresentação presencial era feita nas escolas mé-
dicas, geralmente no intervalo de uma aula teórica/se-
minário de MGF e tinha uma duração entre cinco e dez
minutos. Consistia na distribuição de um texto-convi-
te e na descrição do estudo e do conteúdo da colabo-
ração pretendida, com uma grelha de colheita de dados
pré-preenchida no estudo piloto. Havia também opor-
tunidade para o esclarecimento de dúvidas dos estu-
dantes. Estes podiam voluntariar-se desde logo, indi-
cando o seu contacto de e-mailou posteriormente con-
tactar os investigadores por e-mail.

Na apresentação por e-mailera enviado o texto-con-
vite e os estudantes que se mostrassem disponíveis re-
cebiam a restante informação também por e-mail. Os
respetivos tutores eram então contactados pelos in-
vestigadores (telefone ou e-mail) e convidados a parti-
cipar no estudo.

Um kit de participação em papel era disponibiliza-
do (na faculdade ou por correio postal) a todos os que
se voluntariassem para colaborar. Este kit incluía: guião
com instruções detalhadas e os contactos dos investi-
gadores; declaração de autorização do estudante para
ser citado como colaborador; listagem descritiva das ta-
refas; grelha para registo de dados sociodemográficos
e profissionais; grelha para registo de tarefas e tempo
despendido; modelo de consentimento informado (em
duplicado) para os médicos a observar; questionário de
satisfação no trabalho também para os médicos a 
observar; envelope pré-selado para devolução dos da-
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dos (exceto aos estudantes do ICBAS, EMUM e FCM,
cuja faculdade assumiu a recolha dos conjuntos de da-
dos e a sua entrega aos investigadores).

O convite de participação a cada MF designado para
orientar os estudantes colaboradores da colheita de da-
dos foi feito por telefone ou por e-mail por um dos in-
vestigadores. Alguns estudantes tomaram a iniciativa
de convidar os respetivos tutores. Aos MF que mostra-
ram disponibilidade em participar foi disponibilizado
o protocolo do estudo e, após confirmação da partici-
pação, pedida a assinatura de um modelo de consenti-
mento informado.

Os observadores externos colheram dados sobre as
tarefas que os MF realizam fora da consulta e o tempo
nelas despendido recorrendo à técnica de tempo-e-
-movimento. Os dados foram registados numa grelha
(Anexo I), elaborada a partir dos estudos realizados nos
EUA11-12 e adaptada à realidade portuguesa a partir do
estudo exploratório realizado em Portugal em 2010.5

Nesta grelha foi registada, em tempo real, a hora de iní-
cio e de fim de cada tarefa, usando relógio digital (do
estudante ou do computador do consultório), com
aproximação ao minuto. Os estudantes colheram ain-
da dados como o número de consultas e de contactos
não presenciais, o grau de tipicidade do dia percebido
pelos MF e a caracterização demográfica e profissional
dos MF (Anexo II).

Para a colheita dos dados cada MF escolheu, em con-
junto com o estudante, dois dias úteis de trabalho, pre-
ferencial mas não obrigatoriamente consecutivos, de
modo a, sempre que possível, evitar incluir duas vezes
o mesmo dia da semana e idealmente incluir um míni-
mo de 14 horas totais de trabalho na unidade de saúde.

Para minimizar os vieses inerentes à colheita de da-
dos por múltiplos observadores, para além das sessões
de apresentação, presenciais sempre que possível, e do
guião em papel distribuído a todos os estudantes, fo-
ram disponibilizados contactos personalizados (e-mail
e telemóvel) dos investigadores para esclarecimento de
dúvidas em tempo real. Foi ainda pedido que a colhei-
ta de dados fosse feita sensivelmente a meio do estágio
do estudante para que o papel de observador externo
pudesse ser diluído no de estudante, minimizando o
«efeito Hawthorne». Além disso, a análise dos dados 
colhidos, incluindo classificação/categorização das ta-
refas, foi feita em duplicado e em separado por dois dos



investigadores*. A categorização das tarefas foi harmo-
nizada previamente à análise sendo as situações duvi-
dosas consensualizadas postumamente. Os conjuntos
de dados com perdas reportadas pelo estudante iguais
ou superiores a 50% do tempo observado foram ex-
cluídos. A metodologia do trabalho é descrita em deta-
lhe no artigo publicado.13

DISCUSSÃO
A dimensão da amostra em estudo resultou inferior

à esperada, por um lado, devido à dificuldade em re-
crutar estudantes para a colheita de dados; e, por ou-
tro, a alguma saturação dos MF tutores, verificada à
medida que o estudo avançava no tempo – algumas fa-
culdades enviam os estudantes para estágio em CS dis-
tribuídos por várias pequenas turmas, várias vezes no
ano e sempre para os mesmos MF tutores. Havendo
também expectativa de uma maior taxa de recruta-
mento de colaboradores, esta saturação progressiva dos
MF tutores não foi prevista no delineamento do estu-
do e limitou a utilidade do prolongamento do período
de recrutamento.

Quando se analisa o Quadro I com as diferentes ta-
xas de recrutamento de estudantes por faculdade ob-
serva-se que a FCM, ICBAS, EMUM e UAlg são as que
apresentam valores superiores; nestas registou-se arti-
culação por e-mail ou presencial, havendo uma arti-
culação com a escola, que poderá ser um fator facilita-
dor. Além disso, a capacidade dos responsáveis pelo
ensino apresentarem a investigação como um objetivo
educacional será o maior motivador para a participa-
ção nos trabalhos de investigação.

O facto de haver uma apresentação presencial po-
deria ser encarada como essencial para uma maior sen-
sibilização para o tema e para a investigação em si; no
entanto, verifica-se que na FCM não foi realizada essa
abordagem presencial, tendo sido a faculdade com me-
lhores resultados em termos de taxa de recrutamento.

Neste estudo notou-se maior participação nas fa-
culdades em que houve maior acompanhamento por
parte dos respetivos responsáveis do ensino de MGF.
Este acompanhamento, a par do maior contacto com
metodologias de investigação, com apresentação da
mesma como parte integrante da prática do MF, pode

ser gerador de motivação nos estudantes.
Outros fatores que podem influenciar a participação

dos estudantes nos estudos de investigação, além das
metodologias de recrutamento, são vários: a disponibi-
lidade pessoal, o interesse pela área de investigação, a or-
ganização dos estágios com duração muito curta (o que
pode impossibilitar o desenvolvimento de trabalhos que
impliquem algum tempo de permanência no estágio de
MGF), o contacto prévio com MGF e, o contacto com me-
todologias de investigação, entre outros.

A colheita de dados por múltiplos observadores pode
introduzir importantes vieses interobservador. No en-
tanto, sendo a observação externa o método de eleição
para colheita de dados em estudos sobre o conteúdo e
características do trabalho,10 o viés interobservador é
um viés incontornável sempre que se pretender estu-
dar uma amostra alargada de médicos dispersos por
várias regiões do país. Além disso, este viés pode ser in-
cluído no plano de minimização de vieses, como por-
menorizado no artigo publicado.13

Amostras de MF tutores não são totalmente repre-
sentativas da generalidade dos MF que trabalham em
Portugal, mas têm o valor acrescentado de representar
os MF que são modelos das futuras gerações de médi-
cos.

Em estudos futuros, recorrendo a estudantes de me-
dicina como observadores externos, será de investir na
colaboração de todas as faculdades de medicina (no
presente estudo não houve colaboração de uma), na
prevenção da saturação de tutores e na adoção, por par-
te das faculdades, de metodologias de recrutamento
semelhantes às que resultaram em melhores taxas
(FCM, ICBAS, EMUM e UAlg).

Será necessário a apresentação do estudo às facul-
dades e a articulação com os responsáveis de ensino e
representantes dos estudantes, envolvendo-os neste
processo. Se estes reconhecerem a importância do es-
tudo serão uma ponte relevante para o sucesso do re-
crutamento de voluntários para participação no mesmo.

Será importante aproveitar as vantagens da inter-
venção não presencial, através da comunicação por 
e-mail, com as vantagens inerentes de ganho de tem-
po e custos com deslocações. Mas, nesse caso, será im-
portante ter um elo de ligação ou uma pessoa que di-
vulgue o trabalho e faça a ponte com os investigadores. 

Crucial será também a garantia de que serão consi-
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*MG analisou todos os dados uma vez, sendo a segunda análise feita por CP ou LFC.



deradas as questões éticas inerentes à participação dos
estudantes em trabalhos de investigação, nomeada-
mente a sua participação voluntária, assim como a ca-
pacidade dos mesmos avaliarem os riscos e benefícios
da sua participação – tem sido alvo de reflexão que os
estudantes devem ser elucidados relativamente à pos-
sível influência do trabalho sobre os seus objetivos aca-
démicos e de formação.14-15

Para uma melhor adesão dos estudantes em futuros
estudos, também pode ser importante conhecer as suas
motivações para integrar um estudo de investigação.
Este estudo revela-nos dados que podem estar relacio-
nados com a motivação transmitida pelos professores
e pela própria filosofia das faculdades em que estão in-
seridos, mas também há características pessoais rela-
cionadas com maior participação (sexo masculino, nota
de acesso ao ensino superior, disponibilidade e cons-
ciência).16

CONCLUSÃO
Este estudo contém novos dados acerca da taxa de

recrutamento de estudantes como colaboradores em
trabalhos de investigação sobre a consulta de MGF.
Mostra alguns fatores que podem estar associados a
uma maior participação, nomeadamente os relaciona-
dos com o tipo de abordagem e métodos de recruta-
mento.

Pode ser uma mais-valia o conhecimento desses fa-
tores para adequar a abordagem em estudos futuros si-
milares. Seria importante analisar outros fatores que
possam interferir com a taxa de participação, nomea-
damente fatores intrínsecos aos estudantes.
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ABSTRACT

MEDICAL STUDENTS AS RESEARCH COLLABORATORS IN PRIMARY HEALTHCARE CARE CENTERS
Research in family medicine is acknowledged to be important. In the research agenda of family medicine, observational studies
can be very useful. Traditionally, observational research has been based on clinical notes, and its limitations are frequently dis-
cussed. One of the obstacles to observational research in family medicine is the privacy of the appointment, besides the fact
that it is not easy for the family physician to carry out research within the appointment time. Thus, this work presents a met-
hodology described as a ‘gold standard’ in studies on the content of professions, based on the use of external observers, and
named time-and-motion technique. Its practical usefulness has been demonstrated in a pioneering study carried out on 
Portuguese family physicians, which involved medical students as research collaborators performing data collection during the
consultation. Collaboration allows students to have early contact with family medicine and with an innovative technology.

Keywords: Research; Time and motion studies; Medical education; Family practice.
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ANEXO I

GRELHA DE REGISTO DIA

Aluno colaborador

Hora Início Hora Fim Tarefa

(hh:mm) (hh:mm)
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ANEXO II

Nome aluno / faculdade

e-mail

Telefone

Médico código

Unidade de saúde

Género F / M

Idade (anos no dia 1 do estudo)

Ano início exercício como especialista MGF

Dimensão lista (última contagem disponibilizada)

CTFP* ou CIT**?

35, 40 ou 42 horas?

Dia 1 data

Tempo total na US

Nº total contactos no sistema informático / nº não presenciais

Quão típico foi o dia (1 = nada típico e 5 = muito típico)

Dia 2 data

Tempo total na US

Nº total contactos no sistema informático / nº não presenciais

Quão típico foi o dia (1 = nada típico e 5 = muito típico)

Legenda: * contrato de trabalho em funções públicas; ** contrato individual de trabalho.
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