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A Revista Portuguesa de Medicina Geral e Familiar: o 35º aniversário e o novo ciclo editorial 6
The Portuguese Journal of Family Medicine and General Practice: the 35th birthday and the 
new editorial cycle
Rui Nogueira

QualiSex: estudo da associação entre a qualidade de vida e a sexualidade nos idosos 
numa população do Porto 12
QualiSex: study of the association between quality of life and sexuality in the elderly in Porto
Mariana Cambão, Lígia Sousa, Miguel Santos, Sandra Mimoso, Sara Correia, Dilermando Sobral

Metade dos idosos da amostra tinham vida sexual ativa (maioritariamente homens). Encontrou-se
uma associação entre vida sexual ativa e algumas dimensões da qualidade de vida, em ambos os
géneros, segundo o questionário SF-12.

Prescrição de terapêutica anticoagulante por médicos de medicina geral e familiar e 
especialidades hospitalares, em utentes com fibrilhação/flutter auricular de quatro 
Unidades de Saúde Familiar do distrito do Porto 21
Anticoagulant therapy prescription by family physicians and hospital medical 
consultants, in patients with atrial fibrillation/flutter enrolled in four Primary Health 
Care Units in the Porto district
João Pedro Vieira Antunes, Jorge Gonçalves, Ana Rodrigues, Sara Ferreira, Sofia Rodrigues, David Penas

Após o diagnóstico de fibrilhação/flutter auricular não se verificam diferenças significativas na pres-crição
de anticoagulação entre MGF e as especialidades hospitalares. A grande diferença encontrada reside no
tempo decorrido entre o diagnóstico e a prescrição de anticoagulação, que é maior no caso da MGF.

Consumo de «produtos naturais» e «suplementos alimentares» numa Unidade de Saúde 
Familiar: estudo exploratório 30
Consumption of «natural products» and «dietary supplements» in a Family Healthcare 
Unit: an exploratory study
Ângela Lee Chin, Ana Filipa Vicente, Olena Lourenço

Existem poucos dados nacionais sobre o consumo de produtos naturais e suplementos alimentares.
A prevalência do consumo destes produtos parece ser elevada na USF Arruda e foi encontrada asso-
ciação com a idade, a escolaridade e estado civil dos utentes.

Qual a evidência da restrição do consumo de açúcar nas crianças com PHDA? 37
What is the evidence of sugar consumption restriction in children with ADHD?
Teresa Pereira Martins, Carla Costa, Carla Pereira, Catarina Marques Pinho, Cláudia Teixeira, Helena Ribeiro 

Maria João Abreu, Nuno Namora

A Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA) é considerada a patologia neurocom-
portamental mais prevalente na infância. O papel da dieta como tratamento da PHDA é controver-
so. Existe evidência acerca da restrição dietética de açúcares no controlo da sintomatologia da PHDA?

Qual o papel da aspirina na prevenção primária do carcinoma colorretal em indivíduos 
de médio risco? Uma revisão baseada na evidência 42
What is the role of aspirin in primary prevention of colorectal cancer in medium-risk 
individuals? An evidence-based review
Sílvia Colmonero Martins, Sofia Cardoso, Ana Raquel Marques

O carcinoma colorretal é a 2.ª causa de mortalidade por neoplasia nos países desenvolvidos, sendo
que a sua prevenção se torna essencial. Esta revisão determina a evidência disponível do efeito do
ácido acetilsalicílico na prevenção deste carcinoma.

EDITORIAL

ESTUDOS ORIGINAIS
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Mastite por Candida em lactante: um relato de caso 52
Candida mastitis in a breastfeeding woman: a case report
Carolina Boavida Ferreira, Sara Andrade

A dor mamária e a dor mamilar são queixas frequentes da lactante e dos motivos mais frequentes de in-
terrupção da amamentação. De entre as inúmeras etiologias, a infeção por Candida é de difícil diagnós-
tico. A suspeição clínica e o acompanhamento adequado pelo médico de família são cruciais, minimizan-
do o sofrimento da díade mãe-bebé e as consequências nefastas da cessação do aleitamento materno.

Individualized and multidisciplinary approach of syncope in the elderly: a case report 57
Abordagem individualizada e multidisciplinar de um caso de síncope no idoso
Sofia Oliveira Correia, Daniel Pereira, Rosa Ribeiro

Syncope in the elderly patient is frequent and may represent a challenge in the diagnostic approach
due to the existence of multiple co-morbidities and polypharmacy. For this reason, a structured as-
sessment is key for a correct etiological diagnosis. In this case report, we present the case of an 80-
year old man with syncope after episodes of cough.

Abordagem da halitose nos cuidados de saúde primários: proposta de um protocolo 
de atuação 61
Management of halitosis in primary health care: a proposed clinical practice protocol
Inês Pereira, Sónia Marcelo, Suzete André, Nuno Lousan

A halitose é um motivo muito frequente de consulta na medicina geral e familiar. Um protocolo de
atuação simples nos cuidados de saúde primários, que aborde etiologia, diagnóstico e tratamento,
poderá orientar uma avaliação completa desta condição.

Tumor de Warthin: um caso clínico que revela a importância da relação médico-doente 66
Warthin’s tumor: a clinical case that demonstrates the importance of doctor-patient 
relationship
Catarina Fonseca, Patrícia Mora

Caso clínico que salienta a importância de uma boa relação médico-doente e do prejuízo para a saúde do
doente que pode advir quando esta relação é escassa ou instável (constante mudança de médico de família).

Prevalência da síndroma de fragilidade na região norte de Portugal 73
Prevalence of frailty syndrome in the northern region of mainland Portugal
Miguel Marques Ferreira, Luísa Gomes Costa
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Ponte São João – Porto

Ponte São João – Porto
A Ponte de São João, sobre o Rio Douro, foi inaugurada em 1991 e faz a ligação ferroviária, em via dupla,
da Linha do Norte entre V. N. de Gaia (e todo o centro e sul do país) e o Porto, tendo sido construída para
substituir a centenária Ponte D. Maria Pia. Projetada pelo Eng.º Edgar Cardoso, é constituída por uma só
peça contínua de grandes dimensões, construída em betão armado e pré-esforçado, e, ao contrário das
outras pontes, não é em arco mas em pórtico múltiplo contínuo com três vãos, apoiados em dois gigantescos
pilares assentes em cada uma das margens e que, com a inclusão dos viadutos de acesso, atinge um total
de 1140 m de comprimento. 
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dade e continuidade, globais e acessíveis. Em Portugal as-
sumiu-se como especialidade médica de referência desde
a fundação do Serviço Nacional de Saúde em 1979, e prin-
cipalmente com o início das carreiras médicas com a pu-
blicação do Decreto-Lei n.º 310/82, e todo o desenvolvi-
mento que ocorreu nos anos imediatos em função das ne-
cessidades de formação pós-graduada e contínua, senti-
das pelos médicos de família.2

Foi neste contexto de desenvolvimento organizativo e
científico dos Cuidados de Saúde Primários, impulsiona-
dos pela Conferência Internacional de Alma Ata de 1978,
que nasceu, em 1984, a Revista Portuguesa de Clínica Ge-
ral, atual Revista Portuguesa de Medicina Geral e Familiar.
A rápida e avassaladora evolução da medicina geral e fa-
miliar como especialidade médica e dos seus especialis-
tas como médicos da pessoa, humanistas por excelência
e por vocação, implica novos desafios. O método científi-
co é uma ferramenta de trabalho indissociável da presta-
ção de cuidados de saúde e indispensável para as organi-
zações e unidades de saúde atuais e de futuro. A RPMGF
assume um papel fundamental na evolução e revolução
científica e por isso se prepara para o futuro com mudan-
ças que garantam maior grandeza, rigor e agilidade.3

Mário da Silva Moura foi o diretor nos primeiros 15 anos
(Quadro I). O primeiro editor da Revista foi Eduardo Men-
des a quem sucedeu José António Miranda durante sete
anos. Começando por ser uma revista bimestral teve, no
entanto, uma edição mensal durante sete anos neste pe-
ríodo. Nesta primeira fase havia uma forte componente de
conteúdos de caráter socioprofissional e de intervenção
em política de saúde.

Nos dez anos seguintes, a Revista teve quatro diretores
e mais de 20 editores (Quadro II). Nesta fase é notória a
constituição de equipas de editores. Os diretores tiveram
um papel de coordenação editorial e a Revista assumiu
uma intervenção mais científica. O número de trabalhos
submetidos foi crescente e o trabalho de revisores e de
editores foi muito relevante e intenso.

Nos seis anos seguintes, a Revista teve duas diretoras e
vastas equipas de editores (Quadro III). Dezenas de revi-*USF Norton de Matos, ACeS Baixo Mondego.

Rui Nogueira*

A Revista Portuguesa de Medicina
Geral e Familiar: o 35º aniversário
e o novo ciclo editorial

A Revista Portuguesa de Medicina Geral e Familiar
(RPMGF) comemorou em janeiro de 2019 o 35º
aniversário. Tem publicação regular desde ja-
neiro de 1984 e é o órgão técnico-científico da

Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar
(APMGF), a referência científica nacional dos médicos de
família e da respetiva especialidade. Começou por ser Re-
vista Portuguesa de Clínica Geral, assumindo a designação
da especialidade médica e da própria Associação. Em ja-
neiro de 2012, no 28º ano, mudou para o atual título, acom-
panhando a mudança do nome da especialidade e da As-
sociação. Como escrevia Raquel Braga no Editorial desse
número, que assinalou a mudança de nome da RPMGF, “só
muda o nome, para outro que se espera mais adequado à
maioria dos leitores, à especialidade na qual se enquadra
e na qual se revê”.1:7

A RPMGF tem tido notáveis diretores e editores que li-
deraram equipas dinâmicas de colegas com tarefas edito-
riais e revisores competentes que construíram e garantiram
um valioso património científico ao longo dos 35 anos de
publicação. Como me diz Luís Pisco, dirigente da APMGF
durante mais de 20 anos, “a RPMGF tem sido ao longo dos
últimos 35 anos um precioso instrumento de estudo e de tra-
balho para os internos e médicos de família Portugueses.
Atual e imprescindível, a Revista muito tem contribuído
para o prestígio nacional e internacional da nossa especia-
lidade e tem acompanhado a sua evolução e o seu esforço de
desenvolvimento profissional contínuo. Os autores, os edi-
tores e a APMGF estão de parabéns” (comunicação oral).
Sem dúvida que assumimos o valioso percurso e este pa-
trimónio que é de todos os médicos de família.

A promoção da partilha do conhecimento e o estímulo
à publicação científica é um desígnio da APMGF desde a
sua fundação em maio de 1983. Talvez por isso, o primei-
ro número da RPMGF foi editado antes de a APMGF com-
pletar o seu primeiro ano de existência. A medicina geral
e familiar afirma-se em todo o mundo desenvolvido como
essencial na prestação de cuidados de saúde de proximi-

DOI: 10.32385/rpmgf.v35i1.12580
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sores e equipas muito dinâmicas continuaram um traba-
lho meritório e de reconhecimento inequívoco. A afirma-
ção da especialidade nos centros de saúde era acompa-
nhada pela edição da Revista da Associação com eviden-
te adesão de editores, autores, revisores e leitores.

Na fase atual, em que assumo a direção da Revista (Qua-
dro IV), decidimos separar as funções de direção e de edi-
ção, tendo em conta as necessidades de evolução e inova-
ção, assim como o volume de trabalhos submetidos e o na-
tural e desejável aumento de atividade editorial. A equipa
de editores é coordenada por um editor-chefe – Alberto
Pinto Hespanhol – e dois editores-adjuntos – Paulo San-
tos e Tiago Maricoto. Por outro lado, iniciámos um pro-
cesso inovador de formação de novos editores, de modo a
alargarmos a equipa e a capacidade de resposta de publi-
cação. O conceito de editor júnior, com formação especí-
fica e acompanhamento da tarefa editorial, está em curso

desde 2018 e será um marco histórico. Pela primeira vez,
a RPMGF criou um ciclo de formação regular de editores
como escola científica de excelência em diversos planos.
Estamos convictos de que poderemos evoluir na cultura
da partilha sem perder as referências.

Desde o seu início que a RPMGF viu na publicação em
papel o seu grande veículo de divulgação e comunicação.
Adaptou-se, porém, com naturalidade à publicação e dis-
seminação digital, estando disponível no seu portal des-
de 2000 e com indexação nas grandes redes da SciELO e
do Índex RMP. Com a evolução tecnológica surgiram no-
vas formas de consulta de informação de natureza cientí-
fica, bem como de partilha do conhecimento. As novas ge-
rações de leitores obrigaram ao crescimento das edições e
divulgações digitais. A passagem da RPMGF ao formato di-
gital exclusivo foi uma inevitabilidade que ocorreu em
2018. O crescimento da sua rede de indexação foi nesse

Ano Periodicidade Diretor Editor

1 – 1984 Bimestral Maria Madalena Mourão

2 – 1985 Bimestral Mário Silva Moura

3 – 1986 Bimestral Mário Silva Moura

4 – 1987 Mensal Mário Silva Moura Eduardo Mendes

5 – 1988 Mensal Mário Silva Moura Eduardo Mendes

6 – 1989 Mensal Mário Silva Moura Eduardo Mendes

7 – 1990 Mensal Mário Silva Moura Eduardo Mendes
Vitor Ramos (Dir.-Adj.) Armando Brito Sá (Ed.-Adj.)

8 – 1991 Mensal Mário Silva Moura Eduardo Mendes
Armando Brito Sá (Dir.-Adj.) José António Miranda (Ed.-Adj.)

9 – 1992 Mensal Mário Silva Moura José António Miranda
Armando Brito Sá (Dir.-Adj.)

10 – 1993 Mensal Mário Silva Moura José António Miranda
Armando Brito Sá (Dir.-Adj.)

11 – 1994 Trimestral Mário Silva Moura José António Miranda
Armando Brito Sá (Dir. Executivo)

12 – 1995 Trimestral Mário Silva Moura José António Miranda
Armando Brito Sá (Dir. Executivo)

13 – 1996 Trimestral Mário Silva Moura José António Miranda
Armando Brito Sá (Dir. Executivo)

14 – 1997 Trimestral Mário Silva Moura José António Miranda

15 – 1998 Abril (nº 1-2) e Mário Silva Moura José António Miranda
junho/agosto (nº 3-4)

QUADRO I. Diretores e editores de 1984 a 1998
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mesmo ano alargada a outras redes, nomeadamente atra-
vés da criação do DOI pela CrossRef, bem como através do
Directory of Research Journals Indexing, da Index Coper-
nicus e da EBSCO, que provocaram um novo fôlego de vi-
sibilidade.

A edição digital iniciada em julho de 2018, e ainda em
evolução, permitirá alargar a publicação logo que tenha-
mos maior capacidade de edição. O grupo de 268 reviso-
res completa uma valiosa equipa que permitirá a evolução

para um novo ciclo com rigor científico e capacidade de
resposta editorial, com garantia de sustentabilidade e en-
quadrada pelos padrões éticos exigíveis e sempre presen-
tes na nossa Associação. Como no passado, ao longo de 35
anos, a RPMGF mantém independência total e absoluta de
qualquer estrutura ou organização externa, formal ou in-
formal.

Pelo seu valor científico e importância prática, mas so-
bretudo por razões históricas e opção estratégica, a

Ano Periodicidade Diretor Editores e Editores Clube de Leitura

16 – 2000 Bimestral Vasco António Maria José António Miranda, António Lourenço, Ricardina Barroso

17 – 2001 Bimestral Vasco António Maria José António Miranda, António Lourenço, Ricardina Barroso

18 – 2002 Bimestral Armando Brito Sá Ana Ferrão, Mário Santos, Teresa Ventura

19 – 2003 Bimestral Armando Brito Sá Ana Ferrão, Mário Santos, Teresa Ventura

20 – 2004 Bimestral Armando Brito Sá Ana Ferrão, Mário Santos, Teresa Ventura

21 – 2005 Bimestral Jaime Correia de Sousa Ana Mateus, Clara Fonseca, Maria José Ribas, Raquel Braga

22 – 2006 Bimestral Jaime Correia de Sousa Ana Mateus, Clara Fonseca, Helena Beça, Jesus Perez Sanchez, Maria José 
Ribas, Raquel Braga

23 – 2007 Bimestral Jaime Correia de Sousa Ana Mateus, Clara Fonseca, Helena Beça, Jesus Perez Sanchez, Maria José 
Ribas, Raquel Braga

24 – 2008 Bimestral António Faria Vaz Cristina Ribeiro, Isabel Santos, Jesus Perez Sanchez, Jorge Brandão, José 
Augusto Simões, Leonor Prata, Marta Fragoeiro, Marta Marquês, Paula 
Broeiro, Pedro Pacheco, Rita Viegas

25 – 2009 Bimestral António Faria Vaz Nº 1, 2 e 3: Cristina Ribeiro, Isabel Santos, Jesus Perez Sanchez, Jorge 
Brandão, José Augusto Simões, Leonor Prata, Marta Fragoeiro, Marta 
Marquês, Paula Broeiro, Pedro Pacheco, Rita Viegas
Nº 4, 5, e 6: Cristina Ribeiro, Isabel Santos, Jesus Perez Sanchez, Joana 
Castelhano, Jorge Brandão, José Augusto Simões, Leonor Prata, Marta 
Fragoeiro, Marta Marquês, Paula Broeiro, Pedro Pacheco, Rita Viegas

26 – 2010 Bimestral António Faria Vaz Nº 1: Bruno Heleno, Cristina Ribeiro, Daniel Pinto, Isabel Santos, Joana 
Castelhano, Jorge Brandão, José Augusto Simões, Leonor Prata, Marta 
Fragoeiro, Marta Marquês, Mónica Granja, Paula Broeiro, Pedro Pacheco, 
Rita Viegas
Nº 2 e 3: Bruno Heleno, Cristina Ribeiro, Daniel Pinto, Isabel Santos, 
Joana Castelhano, Jorge Brandão, José Augusto Simões, Leonor Prata, 
Marta Fragoeiro, Marta Marquês, Mónica Granja, Paula Broeiro, Rita 
Viegas
Nº 4, 5 e 6: André Tomé, Bruno Heleno, Catarina Empis, Cristina Ribeiro, 
Daniel Pinto, Inês Rosendo, Isabel Santos, Joana Castelhano, Jorge 
Brandão, José Augusto Simões, Leonor Prata, Marta Fragoeiro, Marta 
Marquês, Paula Broeiro, Rita Viegas
Editores Associados - rev. nº 1, 2 e 3: André Tomé, Catarina Empis, Inês 
Rosendo, Marlene Sousa

QUADRO II. Análise comparativa das respostas por versão de questionário
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RPMGF contou sempre com a possibilidade de participa-
ção de todos os médicos de família, sócios e não sócios da
APMGF. O crescimento progressivo de propostas de arti-
gos para publicação e o interesse de leitores, assim como

o desenvolvimento tecnológico, obrigaram a reformular a
RPMGF ao longo da sua história de 35 anos. Iniciamos um
novo ciclo com a edição exclusiva em formato digital, as-
sumindo esta opção inovadora e de estratégia de susten-

Ano Periodicidade Diretor Editores e Editores Clube de Leitura

27 – 2011 Bimestral António Faria Vaz (nº 1) Nº 1: André Tomé, Bruno Heleno, Catarina Empis, Cristina Ribeiro, Daniel
Raquel Braga (nº 2, 3, Pinto, Inês Rosendo, Isabel Santos, Joana Castelhano, Jorge Brandão, José
4, 5, 6) Augusto Simões, Leonor Prata, Marta Fragoeiro, Marta Marquês, Paula 

Broeiro, Pedro Pacheco, Rita Viegas
Nº 2, 3, 4, 5 e 6: Carla Ponte, Clara Fonseca, Daniel Pinto, Helena Beça, 
Inês Rosendo, Luís Filipe Cavadas, Marlene Sousa, Mónica Granja, Yonah 
Yaphe
Editores Associados - rev. nº 1: Ana Valério, Marlene Sousa, Rute 
Cordeiro, Sénia Guerreiro
Editores Clube de Leitura – rev. nº 4, 5 e 6: Carla Lopes Mota, José 
Agostinho Santos, Miguel Melo, Paulo Pires

28 – 2012 Bimestral Raquel Braga Nº 1, 2, 3, 4 e 5: Carla Ponte, Clara Fonseca, Daniel Pinto, Helena Beça, 
Inês Rosendo, Luís Filipe Cavadas, Marlene Sousa, Mónica Granja, Yonah 
Yaphe
Nº 6: Benedita Moura, Carla Ponte, Clara Fonseca, Daniel Pinto, Helena 
Beça, Inês Rosendo, Marlene Sousa, Mónica Granja, Yonah Yaphe

29 – 2013 Bimestral Raquel Braga Benedita Moura, Carla Ponte, Clara Fonseca, Daniel Pinto, Helena Beça, 
Inês Rosendo, Marlene Sousa, Mónica Granja, Yonah Yaphe
Editores Clube de Leitura – Carla Lopes Mota, José Agostinho Santos, 
Miguel Melo, Paulo Pires

30 – 2014 Bimestral Paula Broeiro Ana Costa, André Tomé, Carla Lopes da Mota, Filipa Fareleira, Joana 
Ramalho, José António Brito, Maria Ana Gaspar, Miguel Julião, Pascale 
Charondière, Raquel Ascenção, Yonah Yaphe, Rita Tato, Rute Cordeiro, 
Rute Fernandes, Teresa Dias, Vanessa Antunes
Editores Clube de Leitura – Nº 1, 2: José Agostinho Santos, Paulo Pires
Editores Clube de Leitura – Nº 3, 4, 5, 6: José Pedro Fallé, José Agostinho 
Santos, Paulo Pires

31 – 2015 Bimestral Paula Broeiro Ana Costa, André Tomé, Carla Lopes da Mota, Filipa Fareleira, Joana 
Ramalho, José António Brito, Maria Ana Gaspar, Miguel Julião, Pascale 
Charondière, Raquel Ascenção, Yonah Yaphe, Rita Tato, Rute Cordeiro, 
Rute Fernandes, Teresa Dias, Vanessa Antunes
Editores Clube de Leitura – José Pedro Fallé, José Agostinho Santos, 
Paulo Pires

32 – 2016 Bimestral Paula Broeiro Ana Costa, André Tomé, Carla Lopes da Mota, Filipa Fareleira, Joana 
Ramalho, José António Brito, Maria Ana Gaspar, Miguel Julião, Pascale 
Charondière, Raquel Ascenção, Yonah Yaphe, Rita Tato, Rute Cordeiro, 
Rute Fernandes, Teresa Dias, Vanessa Antunes
Editores Clube de Leitura – José Pedro Fallé, José Agostinho Santos, 
Paulo Pires

QUADRO III. Diretores e editores de 2011 a 2016



Rev Port Med Geral Fam 2019;35:6-10

editorial10

tabilidade para melhor responder às exigências de publi-
cação. A par desta inovação assumimo-nos como revista
formadora do seu corpo editorial. A versão digital e a for-
mação de editores são evoluções que marcarão o futuro.

A RPMGF é um património associativo que interessa
privilegiar e desenvolver ao longo dos anos com as neces-
sárias adaptações decorrentes da inovação e evolução
científica e tecnológica. Contamos com o apoio, com as
ideias, com as colaborações e com os esforços de todos os
colegas que se encontrem disponíveis para partilhar co-
nhecimento, com rigor e imaginação. O novo ciclo está em
curso. A RPMGF está na linha da frente e a Direção da
APMGF reconhece este património associativo e assume
o valor da RPMGF de forma inequívoca.
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Ano Periodicidade Diretor Editor Editores e Editores Clube de Leitura

33 – 2017 Bimestral Nº 1, 2: Paula Editor-Chefe – Nº 4, Nº 1, 2, 3, 4, 5: Ana Costa, André Tomé, Carla Lopes da
Broeiro 5, 6: Alberto Pinto Mota, Filipa Fareleira, Hélder Aguiar, Inês Madeira, Joana
Nº 3, 4, 5: Rui Hespanhol Ramalho, José António Brito, Maria Ana Gaspar, Miguel
Nogueira Editores-Adjuntos – Julião, Pascale Charondière, Raquel Ascenção, Yonah

rev. nº 4, 5, 6: Paulo Yaphe, Sara João Cardoso, Vanessa Antunes
Santos, Tiago Nº 6: Ana Luísa Neves, Ana Rita Jesus Maria, António Luz
Maricoto Pereira, Carlos Franclim Silva, Cátia Sapateiro, Daniel 

Beirão, Dinis Rodrigues Brito, Filipe Prazeres, Gisela Costa 
Neves, Luís Miguel André Monteiro, Luiz Miguel Santiago, 
Marta Neta

34 – 2018 Bimestral Rui Nogueira Editor-Chefe – Ana Luísa Neves, Ana Rita Jesus Maria, António Luz
Alberto Pinto Pereira, Carlos Franclim Silva, Cátia Sapateiro, Daniel
Hespanhol Beirão, Dinis Rodrigues Brito, Filipe Prazeres, Gisela Costa
Editores-Adjuntos – Neves, Luís Miguel André Monteiro, Luiz Miguel Santiago,
Paulo Santos, Tiago Marta Neta, Tiago Taveira-Gomes
Maricoto

35 – 2019 Bimestral Rui Nogueira Editor-Chefe – Ana Luísa Neves, Ana Rita Jesus Maria, António Luz
Alberto Pinto Pereira, Carlos Franclim Silva, Cátia Sapateiro, Daniel
Hespanhol Beirão, Dinis Rodrigues Brito, Filipe Prazeres, Gisela Costa
Editores-Adjuntos – Neves, Luís Miguel André Monteiro, Marta Neta, Tiago
Paulo Santos, Tiago Taveira-Gomes
Maricoto

QUADRO IV. Diretores e editores de 2017 a 2019



PU
BL
IC
ID
AD
E



MUSF Ramalde, ACeS Porto Ocidental

INTRODUÇÃO

N
o século XX assistiu-se, de uma forma geral,
a uma melhoria dos cuidados de saúde, em
particular nos países desenvolvidos e Por-
tugal não foi exceção. O desenvolvimento e

a melhoria da educação e das ciências médicas foram
muito importantes no aumento da esperança média de
vida. Concomitantemente, devido à diminuição da taxa
de natalidade, assistiu-se a uma inversão da pirâmide
populacional, com os indivíduos a viverem mais tempo
e a procurarem viver com melhor qualidade.
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QualiSex: estudo da associação
entre a qualidade de vida e a
sexualidade nos idosos numa
população do Porto

RESUMO
Objetivos: Caracterizar a sexualidade na população idosa de uma área urbana de Portugal e relacioná-la com a qualidade de vida.
Tipo de estudo: Estudo observacional, transversal e descritivo, com componente analítica.
Local: Unidade de Saúde Familiar de Ramalde (USFR), Agrupamentos de Centros de Saúde Porto Ocidental.
População: Utentes inscritos na USFR, com idade ≥ 65 anos.
Métodos:Obteve-se uma amostragem aleatória através da ferramenta eletrónica disponível em www.random.org.O tamanho
amostral foi calculado com recurso ao programa OpenEpi®. Os utentes foram convidados telefonicamente a participar no
estudo. Para aqueles que aceitaram agendou-se a realização de entrevista presencial, com um questionário estruturado em duas
partes: um questionário elaborado pelos investigadores (variáveis sociodemográficas e variáveis relacionadas com a sexualida-
de); outra que corresponde ao questionário SF-12. A análise dos dados foi realizada através de estatística descritiva e inferen-
cial, recorrendo ao programa SPSS®, v. 24.
Resultados: A amostra incluiu 213 utentes, maioritariamente mulheres (59,2%), com idade média de 73 anos (desvio-
-padrão=5,96). Metade dos utentes tinha vida sexual ativa (maioritariamente homens) e 75% referiu satisfação com a vida 
sexual. O género masculino atribuiu maior importância à vida sexual. Verificou-se uma associação entre uma vida sexual ativa
e algumas dimensões do SF-12, em ambos os géneros. A satisfação das mulheres com a sua vida sexual relacionou-se com a 
dimensão «saúde mental».
Conclusões: Este estudo pioneiro focou um tema que tem sido negligenciado. Demonstrou-se a importância da sexualidade
numa faixa etária por vezes considerada «assexuada» e o seu impacto na qualidade de vida, o que reforça a pertinência da abor-
dagem destas questões nas consultas de medicina geral e familiar.

Palavras-chave: Idoso; Qualidade de vida; Sexualidade.

Diversos autores têm procurado estudar vários pa-
râmetros que definem qualidade de vida, havendo al-
guns questionários que permitem, de uma forma vali-
dada, quantificar a qualidade de vida individual.1-2 Um
deles é o SF-12, que mede os oito conceitos normal-
mente presentes em pesquisas e amplamente utiliza-
dos: «Função Física», «Desempenho Físico», «Dor»,
«Saúde em Geral», «Vitalidade», «Função Social», «De-
sempenho Emocional» e «Saúde Mental». Foi validado
para a população portuguesa por Pedro Lopes Ferreira
e deriva do instrumento SF-36.3-4 Porém, poucos estu-
dos se têm debruçado sobre a sexualidade e a forma
como ela é vivida, particularmente nas pessoas mais

estudosoriginais DOI: 10.32385/rpmgf.v35i1.11932
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idosas, tendo em conta o seu reflexo na qualidade de
vida. Numa revisão de 2012 foi notado que uma vida se-
xual regular está associada a um bom estado de saúde
mental e físico.5 Na literatura, a sexualidade tem sido
principalmente abordada sob o aspeto fisiológico, re-
latando as perdas que ocorrem com o processo de en-
velhecimento; outras variáveis, como a aceitação da
aparência física, o sedentarismo, o estado civil e o rela-
cionamento social, que também influenciam a satisfa-
ção das pessoas idosas no que toca à sua sexualidade,
pouco têm sido avaliadas.6

O organismo sofre alterações fisiológicas com o
avançar da idade e a forma como é vivida a sexualida-
de também evolui de maneira distinta nos dois sexos.7-8

A maioria dos indivíduos idosos encontra-se envolvida
em relações matrimoniais ou em outro tipo de relações
íntimas e considera que a sexualidade é uma parte im-
portante da vida.9 Apesar da prevalência da atividade
sexual decrescer com a idade, uma parte considerável
da população idosa pratica sexo vaginal, oral e/ou mas-
turbação, mesmo na oitava e nona década de vida.9 Esta
noção de que a sexualidade no idoso é tida como im-
portante para a sua vida revela-se no facto de que a fre-
quência de a atividade sexual não decrescer substan-
cialmente até em idades avançadas (74 anos) quando
comparada com populações mais jovens, apesar de
uma grande prevalência (> 50%) de problemas relacio-
nados com a sexualidade.5,9 A partir da faixa etária en-
tre os 75 e os 85 anos é que se começa a notar um de-
créscimo na frequência da atividade sexual; contudo,
mesmo neste grupo etário, 54% dos indivíduos sexual-
mente ativos relatam uma frequência de relações se-
xuais de duas a três vezes por mês.9 Um outro estudo
mostrou que existe uma presença significativa de ati-
vidade, desejo e função sexual acima dos 50 anos de ida-
de, observando-se um decréscimo acima dos 60 anos,
maioritariamente nas mulheres.10 Mais de metade das
mulheres com mais de 60 anos mantém vida sexual ati-
va se coabitarem com um companheiro e os fatores psi-
cossociais (qualidade do relacionamento e da comuni-
cação entre o casal, etc.) têm mais impacto na satisfa-
ção sexual do que propriamente o envelhecimento.11

Um estudo levado a cabo em homens e mulheres
com mais de 50 anos (idade média de 67 anos) de-
monstrou que apenas numa minoria se verificava um
impacto negativo do estado de saúde na atividade se-

xual e, quando isso acontecia, os fatores que demons-
traram associação foram a idade avançada, o género
masculino, o peso e uma baixa pontuação no SF-36 nas
dimensões física e mental.12 Existem muitos estudos
que avaliam o impacto negativo de várias doenças e de
medicação na função sexual em pessoas acima dos 50
anos; no entanto, existe pouca investigação acerca da
forma como a sexualidade é vivida em idades mais
avançadas, revelando uma lacuna no conhecimento
por parte da comunidade científica.5

São objetivos do presente estudo: caracterizar a se-
xualidade de uma amostra de uma população idosa do
Porto e relacioná-la com a sua qualidade de vida. 

MÉTODOS
Foi realizado um estudo transversal (observacional).

Procedeu-se a uma aleatorização de todos os utentes
com idade igual ou superior a 65 anos inscritos na Uni-
dade de Saúde Familiar de Ramalde (USFR) em abril de
2014, através da ferramenta eletrónica disponível em
www.random.org. Definiram-se, como critérios de in-
clusão, ser utente da USFR e ter idade igual ou superior
a 65 anos. Foram critérios de exclusão: existência de
défices comunicacionais (nomeadamente surdez, mu-
dez ou outros défices de compreensão evidentes); im-
possibilidade de contacto durante o período de reco-
lha de dados; dependência de terceiros para as ativida-
des básicas da vida diária.

O tamanho amostral estipulado (340 utentes) foi cal-
culado recorrendo ao programa OpenEpi®, conside-
rando a população de utentes com idade igual ou su-
perior a 65 anos inscritos na USFR em abril de 2014
(n=2.891), uma prevalência estimada de 50%, uma mar-
gem de erro de 5% e um nível de confiança de 95%.

Foram verificadas as datas das próximas consultas
para todos os indivíduos da amostra, separando-a em
dois grupos – o grupo dos indivíduos com consulta pro-
gramada dentro dos três meses posteriores à amostra-
gem e o grupo que não tinha consulta nesse período de
tempo. Todos os indivíduos foram contactados telefo-
nicamente de forma a serem informados acerca da rea-
lização do estudo e a averiguar do seu interesse em par-
ticipar. O contacto telefónico obedeceu a uma estrutu-
ração predefinida. Efetuaram-se até três tentativas de
contacto telefónico em três ocasiões distintas. Os indi-
víduos com consulta programada foram submetidos
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ao questionário, após consentimento informado, na
data da mesma.

Nos indivíduos do segundo grupo averiguou-se a
possibilidade de deslocação à USFR para a aplicação do
questionário. Na impossibilidade dessa deslocação foi
oferecida a alternativa de dois dos investigadores se
deslocarem a casa do indivíduo e aplicar o questioná-
rio no domicílio, sendo marcado um dia e uma hora
para essa deslocação. A entrevista foi preferencialmen-
te realizada por um investigador do mesmo sexo que o
entrevistado.

O questionário foi aplicado entre junho e dezembro
de 2014.

As variáveis em estudo foram obtidas através de um
questionário com duas partes: uma, elaborada pelos
autores, que aborda variáveis sociodemográficas e va-
riáveis relacionadas com a sexualidade; outra consti-
tuída pelo questionário SF-12, que avalia a qualidade
de vida.

As variáveis sociodemográficas exploradas foram:
género, idade, escolaridade (analfabeto; ensino primá-
rio; ensino básico; ensino secundário; ensino superior),
situação conjugal [solteiro(a), união de facto/casado(a),
divorciado(a), viúvo(a)], rendimento mensal do agre-
gado familiar (até 500 euros; entre 500-1.500 euros; mais
de 1.500 euros) e constituição do agregado familiar
(unitário; companheiro ou cônjuge; outros familiares;
outros não familiares; companheiro ou cônjuge e ou-
tros familiares).

A sexualidade dos idosos foi avaliada através de seis
questões que pretendiam aprofundar a importância
atribuída à vida sexual (não importante, pouco impor-
tante, importante, muito importante), a existência de
uma vida sexual ativa (sim, não), a frequência da vida
sexual atual (pelo menos uma vez por ano; pelo menos
uma vez a cada seis meses; pelo menos uma vez por
mês; pelo menos uma vez por semana; mais do que
uma vez por semana), os parceiros sexuais [namora-
do(a), esposo(a), ocasional, profissional, masturbação,
outro], a satisfação com a vida sexual [satisfeito(a), in-
satisfeito(a)] e a preferência sexual (mesmo género, gé-
nero oposto). Os autores consideraram «vida sexual-
mente ativa» a existência de qualquer tipo de prática
destinada à partilha ou fruição de prazer sexual (mas-
turbação, relações sexuais com ou sem penetração).

O SF-12 contempla a avaliação de oito dimensões:

«Função Física», «Desempenho Físico», «Dor», «Saúde
em Geral», «Vitalidade», «Funcionamento Social», «De-
sempenho Emocional» e «Saúde Mental».

A «Função Física» pretende avaliar o impacto na qua-
lidade de vida das limitações físicas, em situações do
quotidiano, como tratar da higiene pessoal, vestir-se
sozinho(a), transportar os sacos das compras, ajoelhar-
-se ou caminhar uma certa distância. O «Desempenho
Físico» avalia o impacto das limitações em saúde devi-
das a problemas físicos. A dimensão «Dor» avalia o des-
conforto causado pela dor e de que forma é que esta in-
terfere com o trabalho habitual. A dimensão «Saúde em
Geral» mede a perceção holística da saúde, conside-
rando a saúde atual e a resistência à doença. A «Vitali-
dade» avalia a perceção dos níveis de energia e de fadi-
ga. O «Funcionamento Social» explora a quantidade e
a qualidade das atividades sociais e o impacto dos pro-
blemas físicos e emocionais nas mesmas. O «Desem-
penho Emocional» avalia o impacto das limitações em
saúde devido a problemas emocionais. Por último, a
«Saúde Mental» contempla os conceitos de ansiedade,
depressão, perda de controlo comportamental ou emo-
cional e de bem-estar psicológico.13

Estas oito dimensões podem ser agregadas em duas
medidas de sumário física e mental, designadas por
«Medida de Sumário Física» e «Medida de Sumário
Mental». A Medida de Sumário Física é constituída pe-
las dimensões «Função Física», «Desempenho Físico»,
«Dor» e «Saúde em Geral». A Medida de Sumário Men-
tal contempla as dimensões «Saúde Mental», «Desem-
penho Emocional», «Função Social» e «Vitalidade».13

Para cada dimensão do SF-12 a pontuação oscila en-
tre 0 e 100, com os extremos a corresponderem, respe-
tivamente, à pior e à melhor qualidade de vida relacio-
nada com a saúde.13

O preenchimento foi efetuado por entrevista para
obviar as dificuldades de leitura e de compreensão as-
sociadas à população em estudo.

Para a análise estatística dos dados foi usado o SPSS®
v. 24 (teste t, ANOVA, Teste Qui-quadrado e Teste de Fi-
sher).

Obteve-se parecer favorável da Comissão de Ética
da ARS Norte e da Comissão Nacional de Proteção de
Dados.

Foram preservados o anonimato e a confidenciali-
dade dos dados recolhidos através da atribuição de um



código alfanumérico a cada questioná-
rio, sem correspondência com o nome e
morada do participante, e a compilação
dos dados obtidos foi salvaguardada em
computador protegido com palavra-pas-
se.

RESULTADOS
Foram incluídos 213 participantes, de

um total de 2.891 utentes com idade igual
ou superior a 65 anos, inscritos na USFR
à data do estudo. Verificou-se o predomí-
nio do género feminino (59% de mulhe-
res) em proporções semelhantes à da po-
pulação idosa (62% de mulheres). Os par-
ticipantes tinham uma média de idades
de 73,4 anos [desvio-padrão (DP)=6,0],
próxima da média de idades da população (75,9
anos; DP=7,5). No Quadro I encontra-se repre-
sentada a distribuição da amostra por género e
grupo etário: o género feminino é o mais preva-
lente, exceto nas faixas etárias dos 75-79 anos e ≥95
anos. No Quadro II ilustram-se os dados relativos
à população: há um predomínio do género femi-
nino em todas as faixas etárias.

Os não-respondentes foram 217; este número
inclui os utentes que recusaram participar e os
que foram excluídos de acordo com os critérios es-
tabelecidos. O principal motivo de exclusão foi a
impossibilidade de contacto telefónico. No total,
os autores contactaram ou tentaram contactar
(nas situações em que houve impossibilidade de
contacto telefónico em três ocasiões distintas) 430
utentes, mas destes apenas 213 foram incluídos no
estudo. Relativamente à caracterização dos não-
-respondentes, tinham uma idade média de 77,9
anos (DP=7,4) e 63% eram do género feminino. O
grupo etário predominante foi dos 70-79 anos –
Quadro III.

As variáveis sociodemográficas e familiares es-
tudadas estão descritas no Quadro IV.

Relativamente à escolaridade, a maioria das
mulheres apresentava o ensino primário (51,6%).
No género masculino, apesar de ser igualmente
mais comum o ensino primário (36,6%), verificou-
-se uma maior prevalência dos níveis de ensino 
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Grupo etário Género
(anos) Feminino (n/%) 122* Masculino (n/%) 87 Total (n/%)

65-69 37 / 30,3 31 / 35,6 68 / 32,5

70-74 42 / 34,4 21 / 24,1 63 / 30,1

75-79 19 / 15,6 22 / 25,3 41 / 19,6

80-84 13 / 10,7 6 / 6,9 19 / 9,1

85-89 11 / 9,0 3 / 3,4 14 / 6,7

90-94 0 / 0 0 / 0 0 / 0

≥ 95 0 / 0 4 / 4,6 4 / 1,9

QUADRO I. Caracterização da amostra por género e grupo etário (anos –
no dia da entrevista)

Nota: Em quatro dos questionários de participantes do género feminino não foi preenchida a

data de nascimento, pelo que faltam os dados relativos à idade dessas participantes.

Grupo etário Género
(anos) Feminino (n/%) Masculino (n/%) Total (n/%)

65-69 414 / 23,1 317 / 28,8 731 / 25,3

70-74 361 / 20,1 250 / 22,7 611 / 21,1

75-79 361 / 20,1 229 / 20,8 590 / 20,4

80-84 350 / 19,5 177 / 16,1 527 / 18,2

85-89 227 / 12,7 92 / 8,4 319 / 11,0

90-94 61 / 3,4 33 / 3,0 94 / 3,3

≥ 95 18 / 1,0 1 / 0,09 19 / 0,66

QUADRO II. Caracterização da população por género e grupo
etário (anos)

Grupo etário Género
(anos) Feminino (n/%) Masculino (n/%) Total (n/%)

137 80 217

65-69 12 / 8,7 20 / 25 32 / 14,7

70-74 36 / 26,3 15 / 18,8 51 / 23,5

75-79 29 / 21,2 19 / 23,8 48 / 22,1

80-84 24 / 17,5 14 / 17,5 38 / 17,5

85-89 26 / 19,0 7 / 8,7 33 / 15,2

90-94 7 / 5,1 3 / 3,7 10 / 4,6

≥ 95 3 / 2,2 2 / 2,5 5 / 2,3

QUADRO III. Caracterização dos não respondentes por género
e grupo etário (anos)



secundário e superior (48% dos participantes masculi-
nos face a apenas 28% dos femininos).

O estado civil dos participantes era maioritariamen-
te casado/em união de facto (92% dos homens e 56%
das mulheres). É no género feminino que os estados ci-
vis de solteiro e viúvo assumem maior relevância (cer-
ca de 11% e 27%, respetivamente).

Cerca de metade dos participantes tinha um rendi-
mento mensal do agregado entre 500 a 1.500 euros. Glo-
balmente, as mulheres integravam agregados com ren-
dimentos inferiores aos dos homens (32% e 82% das
mulheres abaixo dos € 500 e € 1.500 mensais, respeti-
vamente, enquanto as proporções correspondentes no
género masculino são de 12% e 66%).

Quanto à constituição do agregado familiar, a
maioria dos homens (86%) e mulheres (55%) coa-
bitava com o respetivo companheiro ou cônjuge.
Entre os participantes que viviam sozinhos ou
com outros familiares encontram-se mais mu-
lheres.

Os resultados obtidos relativamente à sexuali-
dade dos idosos encontram-se descritos no Qua-
dro V.

Os homens atribuíram maior importância à
vida sexual (p<0,001; Teste Qui-quadrado) e refe-
riram ter vida sexual ativa em maior proporção do
que as mulheres (p<0,001; Teste Qui-quadrado).
A média da importância atribuída pelas mulhe-
res à vida sexual (2,42; IC95% [2,24-2,61]) foi sig-
nificativamente menor do que a atribuída pelos
homens (3,11; IC95% [2,95-3,28]). 

Os idosos que referiram ter pelo menos um
tipo de parceiro sexual [namorado(a), esposo(a),
ocasional e/ou profissional] ou que recorriam à
masturbação atribuíram maior importância à
vida sexual (diferença de médias=0,559; IC95%
[0,290-0,827]; p<0,001; teste t). Não se encontra-
ram diferenças com significado estatístico relati-
vamente à satisfação com a vida sexual entre os
grupos com diferentes tipos de parceiros sexuais
(diferenças entre médias=0,07; IC95% [-0,29-
0,15]).

A importância atribuída à vida sexual decres-
ce com o avançar da idade (p<0,001; ANOVA) e os
idosos com vida sexual ativa têm uma média de
idades (72 anos) inferior aos que não têm vida se-

xual ativa (75 anos), sendo esta diferença estatistica-
mente significativa (p<0,01; teste t).

O estado civil dos idosos parece influenciar a im-
portância atribuída à vida sexual e a presença ou não
de uma vida sexual ativa. Os participantes que viviam
casados/em união de facto conferiram uma maior im-
portância à vida sexual relativamente aos idosos sol-
teiros, de forma estatisticamente significativa (p<0,05;
teste t para amostras independentes). Apesar dos viú-
vos atribuírem uma menor importância à vida sexual,
as diferenças encontradas não foram estatisticamente
significativas. Há uma maior proporção de idosos ca-
sados/em união de facto com vida sexual ativa (70%),
relativamente aos solteiros (8,3%), divorciados (10%)
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Género

Variável Feminino Masculino Total
(%) (%) (%)

Escolaridade n=126 n=87

Analfabeto 1,6 1,1 1,4

Ensino primário 51,6 35,6 45

Ensino básico 19,0 15,0 17,4

Ensino secundário 13,5 26,4 18,8

Ensino superior 14,3 21,9 17,4

Situação conjugal n=126 n=87

Solteiro(a) 11,1 1,1 7,0

União de facto/casado(a) 55,6 92,0 70,4

Divorciado(a) 6,3 2,3 4,8

Viúvo(a) 27,0 4,6 17,8

Rendimento mensal do agregado n=125* n=87

Até € 500,00 32 11,5 23,6

€ 500,00 a € 1.500,00 49,6 54 51,4

Mais de € 1.500,00 18,4 34,5 25

Agregado familiar n=126 n=87

Sozinho 27,0 6,9 18,8

Companheiro ou cônjuge 54,8 86,2 56,3

Outros familiares 26,2 19,5 12,2

Outros não familiares 1,6 1,1 1,4

Companheiro ou cônjuge + 9,5 13,8 11,3
outros familiares

QUADRO IV. Caracterização da amostra: variáveis 
sociodemográficas e familiares

Nota: *Uma das participantes não respondeu a esta questão do questionário.



ou viúvos (16,1%), sendo estas diferenças
estatisticamente significativas (p<0,01;
teste Qui-quadrado).

No que respeita à frequência da ativi-
dade sexual, a maioria dos participantes
tinha relações sexuais “pelo menos uma
vez por semana” ou “pelo menos uma vez
por mês”. Os homens tinham uma maior
frequência de atividade sexual (p=0,04;
Teste de Fisher) do que as mulheres. Os
idosos que referiram apresentar uma
maior frequência de atividade sexual tam-
bém atribuíram uma maior importância à
vida sexual (p<0,001; Teste de Fisher).

A maioria dos idosos entrevistados ti-
nha como parceiro sexual o respetivo côn-
juge.

Relativamente à satisfação com a ativi-
dade sexual (esta variável apenas foi in-
quirida nos idosos com vida sexual ativa),
grande parte dos idosos referiu encontrar-
se satisfeito. Não se identificaram dife-
renças estatisticamente significativas en-
tre géneros a este respeito (p>0,05; Teste
Qui-quadrado) nem se verificou a asso-
ciação entre idade e satisfação com a vida
sexual (p=0,463; teste t). O estado civil dos
participantes parece condicionar a satis-
fação com a vida sexual: os idosos soltei-
ro(a)s e viúvo(a)s apresentavam maior sa-
tisfação do que os casados/em união de
facto ou divorciados (p<0,05; ANOVA).

Quando avaliada a associação entre es-
colaridade e importância atribuída à vida
sexual, detetou-se que os idosos que pos-
suíam maior escolaridade conferiam maior importân-
cia à vida sexual (p<0,01; Teste Qui-quadrado). Consta-
tou-se uma situação análoga relativamente ao rendi-
mento mensal do agregado familiar: as remunerações
mais elevadas associaram-se à atribuição de uma maior
importância à vida sexual (p<0,001; Teste Qui-quadra-
do).

Relativamente à orientação sexual, todos os partici-
pantes afirmaram ser heterossexuais.

Verificou-se que, em ambos os géneros, os indiví-
duos com vida sexual ativa apresentavam uma pon-
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tuação superior nas diferentes dimensões do SF-12.
Contudo, estas diferenças apenas atingiram o limiar da
significância estatística nas dimensões «Função Físi-
ca» (p<0,01; teste t), «Desempenho Físico» (p<0,05; tes-
te t), «Saúde em Geral» (p<0,01; teste t) e «Funciona-
mento Social» (p<0,01; teste t) no género feminino
(Quadro VI); e nas dimensões «Função Física» (p<0,01;
teste t), «Desempenho Físico» (p<0,05; teste t), «Saúde
em Geral» (p<0,05; teste t), «Vitalidade» (p<0,01; teste t)
e «Desempenho Emocional» (p<0,05; teste t) no géne-
ro masculino (Quadro VII).

Género

Variável Feminino Masculino Subtotal
(%) (%) (%)

Importância atribuída à vida sexual n=126 n= 87

Não importante 26,2 5,7 17,8

Pouco importante 21,4 6,9 15,5

Importante 36,5 57,5 45,1

Muito importante 15,9 29,9 21,6

Vida sexual ativa n=126 n=87

Sim 36,5 70,1 50,2

Não 63,5 29,9 49,8

Frequência da vida sexual n=46 n=61 n=107

Pelo menos 1 vez por ano 4,3 0 1,9

Pelo menos 1 vez a cada 6 meses 19,6 11,5 15,0

Pelo menos 1 vez por mês 32,6 37,7 35,5

Pelo menos 1 vez por semana 43,5 39,3 41,1

Mais do que 1 vez por semana 0 11,5 6,5

Parceiro sexual n=46 n=61 n=107

Namorado(a) 6,5 6,6 6,5

Esposo(a) 91,3 86,9 88,8

Ocasional 0 6,6 3,7

Profissional 0 1,6 0,9

Masturbação 6,5 21,3 15,0

Outro 0 1,6 0,9

Satisfação com a vida sexual n=46 n=61 n=107

Satisfeito 78,3 72,1 74,8

Insatisfeito 21,7 27,9 25,2

Preferência sexual n=126 n=87 n=113

Género oposto 100 100 100

QUADROV. Caracterização da amostra: variáveis relativas à sexualidade



Quando avaliada a associação entre a satisfação com
a vida sexual e as diferentes dimensões do SF-12 tam-
bém se observou a tendência entre os «satisfeitos» para
pontuações mais elevadas. No género feminino a dife-
rença entre os grupos apenas foi estatisticamente sig-
nificativa na dimensão «Saúde Mental» (p<0,05; teste t)
e, no género masculino, não se identificaram diferen-
ças estatisticamente significativas entre o grupo dos
«satisfeitos» e dos «insatisfeitos».

DISCUSSÃO
Este estudo apresenta, como principais pontos po-

sitivos, o debruçar sobre um tema pouco ex-
plorado, particularmente numa população
idosa, e ter utilizado uma amostra aleatoriza-
da duma população inscrita nos cuidados de
saúde primários.

As suas principais limitações devem-se à não
avaliação das comorbilidades dos participan-
tes, à sub-representação na amostra dos indi-
víduos mais idosos (> 80 anos), à aplicação de
um questionário de hetero-preenchimento, à
diferença de idades significativa entre os en-
trevistadores e entrevistados (o que pode ter
condicionado as respostas obtidas dada a te-
mática sensível que foi explorada), ao número
elevado de não-respondentes e ao facto de o
número de participantes ter ficado aquém do
inicialmente previsto. Adicionalmente teria
sido interessante explorar outras característi-
cas dos participantes, como a sua religião.

A maior importância atribuída à vida sexual
pelo género masculino foi acompanhada, nes-
te grupo, pela presença de uma vida sexual
mais ativa e de uma maior frequência da ativi-
dade sexual. Outros autores verificaram que o
género masculino, mesmo em idade geriátrica,
se mantém mais sexualmente ativo do que o
género feminino (amostra de conveniência
constituída por idosos residentes nas suas ha-
bitações ou em lar);14 e que a maioria dos ido-
sos (amostra de conveniência de idosos resi-
dentes em lares) se mantinha sexualmente ati-
va, com predomínio do género masculino, e
apresentavam satisfação na atividade sexual.15

Num estudo realizado numa população de ido-
sos nos Estados Unidos, aos 75 anos, 17% das mulhe-
res e 39% dos homens tinham uma vida sexual ativa.16

Apesar dos homens terem uma vida sexual mais ati-
va do que as mulheres, não se encontraram diferenças
estatisticamente significativas quanto à satisfação com
a vida sexual entre os dois géneros.

A diminuição da importância atribuída à vida sexual
que se verifica com o avançar da idade pode ter várias
causas: alterações fisiológicas naturais, problemas de
saúde que frequentemente surgem nos idosos, fatores
psicológicos, disfunção sexual feminina ou masculi-
na.17 O envelhecimento é acompanhado de alterações
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Dimensão do SF-12
Vida sexual Sem vida
ativa sexual ativa

Valor de p

Função Física 65,76 46,88 <0,01

Desempenho Físico 72,55 57,03 <0,05

Dor 63,04 53,75 >0,05

Saúde em Geral 40,98 24,81 <0,01

Vitalidade 55,43 47,5 >0,05

Funcionamento Social 77,72 56,96 <0,01

Desempenho Emocional 77,45 69,68 >0,05

Saúde Mental 63,59 57,03 >0,05

Medida de Sumário Mental 49,72 46,74 >0,05

QUADROVI. Associação entre vida sexual ativa e as diferentes 
dimensões do SF-12, no género feminino

Dimensão do SF-12
Vida sexual Sem vida
ativa sexual ativa

Valor de p

Função Física 81,97 57,69 <0,01

Desempenho Físico 81,56 67,79 <0,05

Dor 72,95 69,23 >0,05

Saúde em Geral 52,79 37,31 <0,05

Vitalidade 62,3 43,27 <0,01

Funcionamento Social 81,56 72,12 >0,05

Desempenho Emocional 83,4 71,63 <0,05

Saúde Mental 71,72 62,02 >0,05

Medida de Sumário Mental 50,88 47,87 >0,05

QUADROVII. Associação entre vida sexual ativa e as diferentes
dimensões do SF-12, no género masculino



hormonais que levam a uma lentificação da resposta se-
xual e a uma diminuição da intensidade do prazer se-
xual. Nos homens regista-se uma diminuição da tes-
tosterona livre, o que contribui para eventuais proble-
mas de disfunção eréctil.7 Há, porém, estudos que su-
gerem um aumento do interesse nas relações sexuais
pelos homens idosos,16 provavelmente devido à exis-
tência de fármacos eficazes e publicitados para a dis-
função eréctil (inibidores da fosfodiesterase-5). Nas
mulheres, a diminuição dos níveis de estrogénios após
a menopausa condiciona atrofia vaginal com conse-
quente dispareunia e diminuição da intensidade do or-
gasmo.18

Relativamente à associação entre idade e satisfação
com a vida sexual não foram identificadas diferenças
estatisticamente significativas entre os grupos etários.
Teria sido pertinente conhecer alguns dos possíveis fa-
tores confundidores desta associação como as patolo-
gias/comorbilidades dos entrevistados e dos compa-
nheiros/parceiros sexuais, os antecedentes médico-ci-
rúrgicos e a terapêutica (medicamentosa) em curso.

Os idosos casados/em união de facto atribuíram
uma maior importância à vida sexual e mantinham
uma vida sexual ativa, apesar de estarem menos satis-
feitos com a vida sexual do que os solteiros e viúvos. Fa-
tores expostos previamente podem, em parte, explicar
estes resultados. Para as mulheres, o interesse na vida
sexual diminui significativamente quando perdem o
seu parceiro/marido.16

Quanto aos resultados relativos à qualidade de vida
verificou-se uma pontuação mais baixa nas diferentes
dimensões do SF-12 na amostra, relativamente à po-
pulação portuguesa,13 devido ao facto das médias des-
ta última não se encontrarem ajustadas para esta faixa
etária. A presença de uma vida sexual ativa associou-se
de forma estatisticamente significativa a uma maior
pontuação nas dimensões «Função Física», «Desem-
penho Físico» e «Saúde em Geral», em ambos os géne-
ros, e na dimensão «Funcionamento Social» apenas nas
mulheres e nas dimensões «Vitalidade» e «Desempenho
Emocional» apenas nos homens.

Em conclusão, a sexualidade é uma componente
fundamental da saúde e da qualidade de vida das pes-
soas, sem restrição de faixa etária. O género masculino
atribui uma maior importância à vida sexual e mantém-
-se sexualmente mais ativo, apesar de não se verifica-

rem diferenças significativas entre os géneros quanto à
satisfação com a vida sexual. Com o avançar da idade
decresce a importância atribuída à vida sexual. O esta-
do civil dos idosos parece influenciar a importância
atribuída à vida sexual, bem como a manutenção de
uma vida sexualmente ativa e a satisfação daí obtida.
Em ambos os géneros, a presença de uma vida sexual
ativa associa-se a uma melhor qualidade de vida, tra-
duzida numa melhor pontuação em diferentes dimen-
sões avaliadas.
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ABSTRACT

QUALISEX: STUDY OF THE ASSOCIATION BETWEEN QUALITY OF LIFE AND SEXUALITY IN THE ELDERLY IN
PORTO
Objectives:To characterize sexuality in elderly people of an urban area of Portugal and explore its relationship with quality of life.
Type of study: Observational, cross-sectional and descriptive study, with analytical component.
Local: Family Health Unit Ramalde, West Porto Group of Health Centres.
Population: Patients enrolled in the Family Health Unit Ramalde, aged 65 years or over.
Methods:A random sample was obtained using the electronic tool available at www.random.org. The sample size was calcula-
ted using OpenEpi®. Users were invited to participate in the study by telephone. For those who agreed to participate, a perso-
nal interview was organised using a questionnaire structured in two parts: one prepared by researchers (sociodemographic va-
riables and variables related to sexuality); another corresponding to the SF-12 questionnaire. Data analysis included descripti-
ve and inferential statistics, using the SPSS® v. 24 program.
Results: The sample included 213 users, mostly women (59.2%), with a mean age of 73 years (standard deviation=5.96). Half
of the users had active sex life (mostly men) and 75% reported being satisfied with their sex life. Males attributed a greater
importance to their sex life. There was an association between an active sex life and some dimensions of the SF-12 in both gen-
ders. Women's satisfaction with their sex life was associated to the ‘mental health’ dimension.
Conclusion: This pioneering study focused on a topic that has been neglected. The importance of sexuality in an age that is so-
metimes considered ‘asexual’ has been demonstrated, as well as its impact on the quality of life, thus reinforcing the relevan-
ce of addressing these issues in primary care consultations.

Keywords: Aged; Quality of life; Sexuality.
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Prescrição de terapêutica 
anticoagulante por médicos de
medicina geral e familiar e
especialidades hospitalares, em
utentes com fibrilhação/flutter
auricular de quatro Unidades
de Saúde Familiar do distrito
do Porto

RESUMO
Objetivo principal:Avaliar se a prescrição de anticoagulação oral (ACO) varia significativamente entre as especialidades responsáveis
pelo diagnóstico de fibrilhação/flutter auricular (FA/FLA).
Objetivos específicos: Avaliar se a especialidade responsável pelo diagnóstico de FA/FLA é a especialidade responsável pela prescri-
ção de ACO; analisar o tempo decorrido entre o diagnóstico de FA/FLA e a prescrição de anticoagulação.
Tipo de estudo: Observacional, retrospetivo e analítico.
Local do estudo: Quatro Unidades de Saúde Familiar (USF) localizadas no distrito do Porto.
População: Utentes com idade igual ou superior a 18 anos, com diagnóstico inaugural de FA/FLA efetuado entre janeiro de 2010 e 
dezembro de 2015.
Material e métodos: Identificação de todos os utentes da população e colheita das variáveis demográficas e clínicas de interesse para o 
estudo. Realizada uma regressão logística múltipla de modo a avaliar se a prescrição de ACO varia de forma significativa entre as especiali-
dades responsáveis pelo diagnóstico. A concordância entre a especialidade que diagnosticou FA/FLA e a especialidade que prescreveu ACO
foi avaliada através de coeficiente de concordância kappa. O tempo decorrido entre o diagnóstico e a prescrição correspondeu ao período
de tempo, em dias, decorrido entre a data do primeiro registo ou codificação de FA/FLA e o momento da primeira prescrição de ACO.
Resultados: Incluídos 606 doentes: 60,6% mulheres, idade média 75,1 anos. Entre os diagnósticos de FA/FLA, 45,7% foram efetuados por
medicina geral e familiar (MGF). Não foram encontradas diferenças significativas na prescrição de ACO entre MGF e as especialidades hos-
pitalares de cardiologia (OR=2,14; IC95% 0,74-6,12; p=0,157) e medicina interna (OR=0,67; IC95% 0,40-1,11; p=0,123). O número redu-
zido de casos de FA/FLA diagnosticados por neurologia não permitiu estabelecer qualquer comparação conclusiva entre MGF e esta espe-
cialidade. Registou-se boa concordância entre a especialidade que diagnostica FA/FLA e a que prescreve ACO (kappa=0,740 e p<0,001). O
tempo decorrido entre o diagnóstico de FA/FLA e a instituição de ACO foi significativamente superior (p<0,001) em doentes diagnostica-
dos por MGF (mediana de 15,0 dias) em comparação com cardiologia e medicina interna (medianas de 0,0 e 3,0 dias, respetivamente).
Conclusão: Ao contrário de estudos internacionais, este estudo demonstrou que há grande concordância entre a especialidade 
responsável pelo diagnóstico de FA e a especialidade que prescreve a anticoagulação. Os médicos de família (MF) demoram, no en-
tanto, mais tempo a prescrever anticoagulação. Será importante estabelecer estratégias que permitam ao MF prescrever a anticoagu-
lação de forma mais célere, aproveitando, se possível, o momento do diagnóstico.

Palavras-chave: Fibrilhação auricular; Flutter auricular; Anticoagulação; Cuidados de saúde primários; Cuidados de saúde secundários.

estudosoriginaisDOI: 10.32385/rpmgf.v35i1.12137
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1. USF Brás Oleiro, ACeS Grande Porto II – Gondomar.
2. USF Portas do Sol, ULS Matosinhos.
3. USF Horizonte, ULS Matosinhos.
4. USF Infesta, ULS Matosinhos.
5. USF Novo Sentido, ACeS Grande Porto VI – Porto Oriental.
6. USF Portas do Sol, ULS Matosinhos.

INTRODUÇÃO

A
fibrilhação auricular (FA) é a arritmia susten-
tada mais frequente na prática clínica, cons-
tituindo uma causa importante de morbi-
mortalidade. Em Portugal, a prevalência é de

cerca de 2,5% na população geral, aumentando pro-
gressivamente com a idade: 6,6% no grupo etário dos
70-79 anos e 10,4% no grupo com 80 ou mais anos.1-2Vá-
rios estudos têm demonstrado o benefício da institui-
ção de terapêutica anticoagulante na prevenção do aci-
dente vascular cerebral (AVC) em doentes com FA. Des-
de 2010, com a publicação das orientações da Euro-
pean Society of Cardiology (ESC), a estratificação do
risco de AVC tem sido efetuada com recurso à pontua-
ção do CHA

2
DS

2
-VASc, permitindo identificar os doen-

tes com «verdadeiro baixo-risco» (doentes com menos
de 65 anos e FA isolada).2-3 A evidência da prevenção do
AVC com antiagregantes plaquetários é fraca, com ris-
cos hemorrágicos semelhantes aos anticoagulantes
orais.4-5 A ESC recomenda a instituição de anticoagula-
ção oral (ACO), com antagonistas da vitamina K (AVK)
ou com anticoagulantes orais não antagonistas da vi-
tamina K (NOACs), nos doentes com diagnóstico de FA
ou flutter auricular (FLA) que apresentem o score
CHA

2
DS

2
-VASc superior ou igual a 2. Aconselha ainda

a instituição de ACO quando o score CHA
2
DS

2
-VASc é

igual a 1 (com exceção de mulheres com menos de 65
anos e FA/FLA isolado).2 A ACO pode associar-se a um
aumento do risco hemorrágico. A partir do HAS-BLED
pode ser estimado esse risco e identificar causas corri-
gíveis de hemorragia.2,4

Estudos internacionais demonstraram que a pres-
crição de ACO em doentes com FA varia consoante a es-
pecialidade médica responsável pelo diagnóstico,6-7 o
que se traduz em riscos diferentes para os doentes, se-
jam estes trombóticos ou hemorrágicos. O médico de
família (MF) tem um papel importante no diagnóstico
e orientação do doente com FA, uma vez que, em Por-
tugal, é responsável pela deteção de cerca de 22% dos
casos.1 Ainda que a decisão relativa ao controlo de rit-
mo/frequência possa ser gerida em conjunto com os

cuidados hospitalares, a decisão da anticoagulação
pode e deve ser tomada pelo MF, tão precocemente
quanto possível. Estudos europeus têm documentado
resistência, por parte dos MF, na adesão às orientações
internacionais, nomeadamente na introdução de ACO
em doentes com FA e critérios de risco de AVC.8-11 Um
estudo realizado em Portugal, em 2014, numa popula-
ção de 940 doentes com FA demonstrou que apenas
57% dos doentes com risco elevado se apresentavam
sob ACO e que 63% dos que se encontravam medica-
dos não teriam indicação para o fazer.12De salientar, no
entanto, as evidências recentes de que a comercializa-
ção dos NOACs se tem associado a um aumento das
prescrições de ACO.13

Na presente investigação estudou-se a população de
utentes com idade igual ou superior a 18 anos, com
diagnóstico inaugural de FA/FLA efetuado entre janei-
ro de 2010 e dezembro de 2015. Pretende-se avaliar se
a prescrição de ACO varia significativamente entre as
especialidades responsáveis pelo diagnóstico de
FA/FLA. Contabilizou-se a prescrição, ou ausência de
prescrição, independentemente do tipo de ACO (dicu-
marínicos ou NOAC).

Como objetivos específicos, procurou-se: avaliar se
a especialidade responsável pelo diagnóstico de FA/FLA
é a especialidade responsável pela prescrição de ACO;
analisar o tempo decorrido entre o diagnóstico de
FA/FLA e a prescrição de anticoagulação.

MATERIAL E MÉTODOS
Este estudo observacional, retrospetivo e analítico foi

realizado nas USF Porta do Sol e USF Infesta (ULS de
Matosinhos), USF Brás Oleiro (ACeS Gondomar) e USF
Novo Sentido (ACeS Porto Oriental). 

A população-alvo incluiu os indivíduos com idade
igual ou superior a 18 anos com diagnóstico inaugural
de FA/FLA efetuado entre janeiro de 2010 e dezembro
de 2015, inscritos nas USF identificadas. A população
foi obtida a partir da plataforma Módulo de Informa-
ção e Monitorização das Unidades Funcionais
(MIM@UF®), selecionando os utentes inscritos a quem
tinha sido atribuída a codificação K78 (fibrilhação/flut-
ter auricular) ou K79 (taquicardia paroxística) ou K80
(arritmia cardíaca NE) da Classificação Internacional de
Cuidados Primários – 2ª edição (ICPC-2) na sua lista de
problemas. A seleção dos utentes com os códigos K79
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e K80 na fase inicial relacionou-se com a eventualida-
de de haver utentes com FA/FLA codificados incorre-
tamente. Seguidamente foram excluídos os que não ti-
nham o diagnóstico específico de FA/FLA objetivado
em texto livre ou codificação nos programas SClíni-
coCSP®, Plataforma de Dados da Saúde® e Processo
Clínico Eletrónico®. No caso de o diagnóstico ou tra-
tamento ter sido realizado em meio hospitalar, consi-
deraram-se apenas os hospitais públicos da área de re-
ferenciação das USF: Hospital Pedro Hispano (USF Por-
ta do Sol e Infesta), Centro Hospitalar do Porto (USF
Brás Oleiro) e Centro Hospitalar São João (USF Novo
Sentido). Foram excluídos todos os utentes em que não
foi identificada a especialidade responsável pelo diag-
nóstico de FA, utentes sob terapêutica anticoagulante
prévia ao momento do diagnóstico e utentes com
FA/FLA diagnosticada noutras instituições de saúde
além das incluídas.

Foram recolhidas as seguintes variáveis: idade, gé-
nero, USF, especialidades responsáveis pelo diagnósti-
co de FA e pela prescrição de terapêutica anticoagu-
lante, datas de diagnóstico de FA e de prescrição de te-
rapêutica anticoagulante e tempo decorrido (em dias)
entre o diagnóstico e a prescrição de ACO. Considerou-
-se a data de diagnóstico como a data da primeira co-
dificação ou registo em texto livre de FA/FLA e a data
de prescrição como a data da primeira prescrição de
ACO. Não foram analisados, da parte dos investigado-
res, os eletrocardiogramas individuais dos utentes. Co-
lheram-se ainda as variáveis do CHA

2
DS

2
-VASc e HAS-

-BLED,14-15 à data do diagnóstico e à data de prescrição
de ACO. Calcularam-se posteriormente os respetivos
scores e, quando disponíveis, as pontuações registadas
no processo clínico.

As variáveis foram inseridas numa base de dados em
IBM SPSS Statistics for Windows® v. 23. As variáveis
quantitativas foram resumidas através da mediana e
amplitude interquartil e as variáveis qualitativas atra-
vés de frequências absolutas (n) e relativas (%).

Inicialmente foi feita a caracterização dos utentes
com FA/FLA segundo as USF e segundo as especiali-
dades responsáveis pelo diagnóstico. Seguidamente fo-
ram efetuadas análises entre os grupos de utentes de
cada USF e entre os grupos de utentes de cada espe-
cialidade de diagnóstico. Estas análises foram feitas no
sentido de selecionar as variáveis que teriam interesse

em inserir no modelo de regressão logística múltipla.
Apenas as variáveis que apresentaram diferenças sig-
nificativas entre os grupos foram inseridas nesse mo-
delo. Utilizaram-se os testes de Kruskal-Wallis para as
variáveis quantitativas e os testes de Qui-quadrado ou
de Fisher para as variáveis qualitativas. As compara-
ções múltiplas entre os grupos foram efetuadas com
recurso ao teste de Bonferroni.

De modo a testar a hipótese de que a prescrição de
ACO é influenciada pela especialidade responsável pelo
diagnóstico de FA/FLA realizou-se uma regressão lo-
gística univariada, cuja variável independente foi a es-
pecialidade responsável pelo diagnóstico de FA/FLA e
a variável dependente a existência ou não de prescri-
ção anticoagulante. Foi realizada seguidamente uma
regressão logística múltipla ajustada para as pontua-
ções do CHA

2
DS

2
-VASc e HAS-BLED e para as variáveis

que demonstraram diferenças estatisticamente signifi-
cativas nas análises grupais. Obtiveram-se os odds ra-
tio (OR) e os respetivos intervalos de confiança a 95%.

A concordância entre a especialidade que diagnos-
tica e a especialidade que prescreve foi avaliada atra-
vés do coeficiente de concordância kappa.

Foram considerados significativos valores de p<0,05.

CONSIDERAÇÕES ÉTICAS
Foi garantida a confidencialidade dos dados dos

utentes envolvidos no estudo, tendo sido concedido
parecer favorável da Comissão de Ética.

RESULTADOS
A população inicial abrangeu um total de 1.868 uten-

tes. De entre os 584 utentes selecionados a partir da co-
dificação K79 (taquicardia paroxística) ou K80 (arrit-
mia cardíaca NE), 15 foram incluídos por apresenta-
rem registos de FA/FLA em texto livre. Dos 1.284 uten-
tes selecionados a partir da codificação K78 (fibrilha-
ção/flutter auricular) foram excluídos: 25 utentes com
diagnóstico incorretamente registado, três com idade
inferior a 18 anos; 439 com o diagnóstico efetuado an-
tes do ano de 2010; 12 sem qualquer registo; 80 por des-
conhecimento da especialidade responsável pelo diag-
nóstico; 39 por já estarem medicados com ACO no mo-
mento do diagnóstico e 95 por serem seguidos em ins-
tituições não contempladas no estudo. Foram, assim,
incluídos 606 utentes (Figura 1).



Rev Port Med Geral Fam 2019;35:21-9

24 estudosoriginais

A população estudada englobou 367 mulheres
(60,6%) e a média de idades foi de 75,1 anos. A USF Por-
ta do Sol foi a mais representada, com 30,4% das FA da
população obtida. Seguiram-se a USF Brás Oleiro
(24,9%), USF Novo Sentido (24,4%) e USF Infesta
(20,3%) (Quadro I).

Do total de doentes estudados, 97,6% apresentavam
uma pontuação de CHA

2
DS

2
-VASc igual ou superior a 1

e 70,8% pontuavam com um valor inferior a 3 no HAS-
BLED. O número de doentes com HAS-BLED ≥ 3 na USF
Novo Sentido [n=55 (37,2%)] foi significativamente su-
perior (p=0,012) ao da USF Brás Oleiro [n=29 (19,2%)].

No que respeita à prescrição de anticoagulantes,
76,7% encontrava-se medicado com ACO, tendo exis-

tido diferenças entre unidades: o número de doentes
anticoagulados inscritos nas USF Brás Oleiro e USF
Novo Sentido [n=131 (86,8%) e n=131 (88,5), respetiva-
mente] foi significativamente superior (p<0,001) aos
das USF Porta do Sol [n=112 (69,9%)] e USF Infesta
[n=91 (74%)]. Verificou-se ainda que o número de dias
mediano decorrido entre o diagnóstico e a prescrição
de anticoagulação nos doentes inscritos nas USF Por-
ta do Sol (21,0) e USF Infesta (14,0) foi significativa-
mente superior (p<0,001) ao da USF Brás Oleiro (0,0) e
USF Novo Sentido (0,0).

Considerando a distribuição dos doentes por espe-
cialidades responsáveis pelo diagnóstico, constatou-se
que a maioria dos doentes foi diagnosticada pela me-

Excluídos:
• Sem FA/FLA (Diagnóstico incorretamente

registado): N=25

Excluídos:
• Idade < 18 anos: N=3
• Diagnóstico anterior a 2010: N=439
• Sem qualquer registo: N=12
• Especialidade de diagnóstico desconhecida: N=80
• Já sob ACO: N=39
• Seguidos em instituições não contempladas: N=95

População inicial
N=1868

k79
N=63

k80
N=521

k78
N=1284

Com FA/FLA
N=2

Com FA/FLA
N=13

N=1259

N=1274

N=606

Excluídos:
• Sem FA/FLA:

N=61

Excluídos:
• Sem FA/FLA:

N=508

Figura 1. Árvore de exclusões.
Legenda: ACO = anticoagulação oral; FA/ FLA = fibrilhação / flutter auricular; N = número absoluto; k78 = fibrilhação / flutter auricular; k79 = taquicardia paro-
xística; k80 = arritmia cardíaca não especificada.



Rev Port Med Geral Fam 2019;35:21-9

25estudosoriginais

dicina geral e familiar (MGF) (45,7%) e pela medicina
interna (28,7%), seguida de cardiologia (8,6%) e neuro-
logia (1,5%) (Quadro II). Em cerca de 15% dos casos o
diagnóstico foi efetuado por médicos sem especialida-
de ou de especialidades com um pequeno número de
diagnósticos, motivo pelo qual esses doentes não foram
considerados nas análises de grupo.

A distribuição por género não teve diferenças esta-
tisticamente significativas entre especialidades, ao con-
trário da distribuição por idade, com a neurologia a

apresentar uma população
significativamente mais en-
velhecida (idade mediana de
83 anos, p=0,033).

A pontuação de CHA
2
DS

2
-

VASc não apresentou dife-
renças significativas entre
especialidades. Já no que
respeita ao HAS-BLED, o ris-
co hemorrágico foi significa-
tivamente superior nos
doentes diagnosticados por
neurologia (88,9%).

Quando analisados os da-
dos relativos à anticoagula-
ção, não foram encontradas
diferenças entre as especiali-
dades hospitalares e a MGF.
Apenas o número de doen-
tes anticoagulados quando a
especialidade de diagnósti-
co foi a cardiologia foi signi-
ficativamente superior ao
número de doentes anticoa-
gulados quando a especiali-
dade de diagnóstico foi a
medicina interna. 

O tempo decorrido entre o
diagnóstico e a instituição de
ACO foi significativamente
superior em doentes diag-
nosticados por MGF (media-
na de 15,0 dias) em compara-
ção com cardiologia e medi-
cina interna (medianas de 0,0
e 3,0 dias, respetivamente).

A concordância entre a especialidade que diagnos-
ticou FA/FLA e a especialidade que prescreveu ACO foi
avaliada através de coeficiente de concordância kappa
(Quadro III). Dada a existência de protocolos de refe-
renciação para anticoagulação por imunohemoterapia
em algumas das instituições abrangidas, as prescrições
da especialidade de imunohemoterapia foram agrega-
das às prescrições das outras especialidades. Verificou-
-se uma boa concordância entre a especialidade que
diagnostica e a especialidade que prescreve (kap-

USF USF USF
Porta do USF Brás Novo

Sol Infesta Oleiro Sentido Total Valor de p

N (%) 184 123 151 148 606 0,006#
(30,4) (20,3) (24,9) (24,4) (100)

Mulheres (%) 114 72 82 99 367 0,15#
(62) (58,5) (54,3) (66,9) (60,6)

Idade mediana (amplitude 77,0 76,0 76,0 76,5 76,0 0,773$
interquartil) (14) (15) (14) (13) (14)

CHA
2
DS

2
-VASc

0 (%) 4 4 5 1 14 0,095&
(2,2) (3,3) (3,3) (0,7) (2,3)

1 (%) 13 10 8 2 33
(7,1) (8,1) (5,3) (1,4) (5,4)

> 1 (%) 167 109 138 145 559
(90,8) (88,6) (91,4) (98,0) (92,2)

HAS-BLED

< 3(%) 126 88 122 93 429 0,012#
(68,5) (71,5) (80,8) (62,8) (70,8)

≥ 3 (%) 58 35 29 55 177
(31,5) (28,5) (19,2) (37,2) (29,2)

Anticoagulados (%) 112 91 131 131 465 < 0,001#
(60,9 * (74)* (86,8)* (88,5)* (76,7)

Tempo mediano de dias 21,0 14 0,0 0,0 7,0 < 0,001$
Dx-Hip. (amplitude (71)* (36)* (14)* (90)* (47)
interquartil)

QUADRO I. Distribuição dos utentes com FA/FLA segundo as USF

Legenda: # = Teste de Qui-quadrado; $ = Teste de Kruskal-Wallis; & = Teste exato de Fisher; * = Valores sig-

nificativos após ajustamentos de Bonferroni para comparações múltiplas; CHA
2
DS

2
-VASc = congestive heart

failure, hypertension, age > 75, diabetes, stroke-vascular disease, age 65-74, sex category; Dx-Hip = diagnós-

tico – anticoagulação; FA/FLA = fibrilhação/flutter auricular; HAS-BLED = hypertension, abnormal renal or li-

ver function, stroke, bleeding, labile INR, elderly, drug therapy.
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pa=0,740 e p<0,001). De fac-
to, 86,6% dos doentes diag-
nosticados por MGF foram
anticoagulados pela própria
especialidade ou por imu-
nohemoterapia.

Os resultados da regres-
são logística múltipla estão
representados no Quadro IV.
Neste modelo, o doente a
quem é prescrita anticoagu-
lação é considerado «anti-
coagulado», quer a anticoa-
gulação tenha sido efetuada
pela especialidade que diag-
nosticou quer por outra es-
pecialidade. De acordo com
os resultados obtidos, a va-
riável «especialidade de
diagnóstico» não tem in-
fluência na existência de an-
ticoagulação, mesmo quan-
do se ajusta o modelo para
as variáveis USF, idade,
CHA

2
DS

2
-VASc e HAS-BLED.

No entanto, o número redu-
zido de casos diagnostica-
dos por neurologia não foi
suficiente para permitir o
cálculo do OR. O modelo en-
contra-se bem ajustado, se-
gundo os valores de signifi-
cância de Hosmer-Lemes-
how e percentagem global.

DISCUSSÃO
No presente estudo foi

demonstrada grande concordância entre a especiali-
dade responsável pelo diagnóstico de FA/FLA e a espe-
cialidade que prescreve a anticoagulação: o médico que
efetua o diagnóstico é, regra geral, o mesmo que pres-
creve a anticoagulação. A concordância verificou-se
quer com os MF, quer com as especialidades de car-
diologia, medicina interna e neurologia. Este resultado
contraria alguns estudos europeus que demonstraram
resistência dos MF em introduzir anticoagulação após

o diagnóstico de FA/FLA8-11 e contraria o estudo ameri-
cano de Turakhia e colaboradores, que demonstrou que
a especialidade que diagnostica a FA influencia a deci-
são de anticoagular ou não.7

Quando se analisou se os doentes diagnosticados
com FA/FLA são ou não anticoagulados independen-
temente da especialidade prescritora (como, por exem-
plo, o MF diagnostica e referencia a uma especialida-
de) continuam a não registar-se diferenças significati-

Medicina
MGF Cardiologia interna Neurologia Total Valor de p

N (%) 277 52 174 9 512 < 0,001#
(45,7) (8,6) (28,7) (1,5) (84,5)£

Mulheres (%) 161 24 113 6 304 0,094#
(58,1) (46,2) (64,9) (66,7) (59,4)

Idade mediana 77,0 74,5 77 83 76,0 0,033$
(amplitude (13) (12) (16) (9) (14)
interquartil)

CHA
2
DS

2
-VASc

0 (%) 7 1 1 0 9 0,477&
(2,5%) (1,9%) (0,6) (0,0) (1,8)

1 (%) 13 5 11 0 29
(4,7) (9,6) (6,3) (0,0) (5,7)

> 1 (%) 257 46 162 9 474
(92,8) (88,5) (93,1) (100) (92,6)

HAS-BLED

< 3 (%) 206 41 105 1 353 < 0,001#
(74,4) (78,8) (60,3) (11,1) (68,9)

≥ 3 (%) 71 11 69 8 159
(25,6) (21,2) (39,7) (88,9) (31,1)

Anticoagulados 219 47 123 9 398 0,005#
(%) (79,1) (90,4)* (70,7)* (100) (77,7)

Tempo mediano 15,0 0,0 3,0 0,0 7,0 < 0,001$
de dias Dx-Hip (53)* (9)* (21)* (8) (47)
(amplitude 
interquartil)

QUADRO II. Distribuição dos utentes por especialidade responsável pelo diagnóstico de FA

Legenda: # = Teste de Qui-quadrado; $ = Teste de Kruskal-Wallis; & = Teste exato de Fisher; * = Valores signi-

ficativos após ajustamentos de Bonferroni para comparações múltiplas; £ = Não incluídos 94 doentes (diag-

nósticos de médicos sem especialidade ou de especialidades com um número desprezível de diagnósticos);

CHA
2
DS

2
-VASc = congestive heart failure, hypertension, age > 75, diabetes, stroke-vascular disease, age 65-

74, sex category; Dx-Hip = diagnóstico – anticoagulação; FA/FLA = fibrilhação/flutter auricular; HAS-BLED =

hypertension, abnormal renal or liver function, stroke, bleeding, labile INR, elderly, drug therapy.
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vas: ou seja, os doentes acabam por ser medicados, seja
na própria especialidade que diagnostica seja noutra
especialidade.

Por outro lado, verificaram-se algumas diferenças
entre as USF onde o diagnóstico de FA é efetuado. Os
doentes das USF Porta do Sol e Infesta foram menos an-
ticoagulados do que os das USF Brás Oleiro e Novo Sen-
tido. Ainda que estes dados devam ser interpretados
com cautela, poderão refletir diferenças de anticoagu-
lação entre as equipas médicas de diferentes USF, bem
como diferenças de anticoagulação entre profissionais
da mesma USF. Contudo, seriam necessários estudos
adicionais para esclarecimento deste achado.

O tempo entre o diagnóstico e a prescrição de anti-
coagulação foi maior quando o diagnóstico foi efetua-
do pelo MF. Isto poder-se-á dever ao facto de, nos cui-
dados de saúde primários (CSP), o diagnóstico e segui-
mento dos doentes com FA ser efetuado em ambulató-
rio: o MF poderá ter a necessidade de pedir estudos
adicionais antes da prescrição de anticoagulação, de
pedir aconselhamento a outras especialidades relati-
vamente à indicação e segurança da anticoagulação ou
mesmo referenciar os utentes. Constatou-se que as USF
da ULS de Matosinhos apresentaram maior mediana de
tempo diagnóstico-anticoagulação do que as outras
USF abrangidas, o que poderá ser explicado pela fre-
quente referenciação a imunohemoterapia naquela
ULS para início de anticoagulação. 

Como limitações do estudo apontam-se: a popula-
ção estudada foi a de cada USF, não representando da
melhor forma os utentes cujo diagnóstico foi efetuado
pelas especialidades hospitalares; o número de doen-
tes diagnosticados nas especialidades de cardiologia e
de neurologia, ou a quem foi prescrita anticoagulação
por estas especialidades, foi relativamente pequeno; e
a colheita de dados a partir de dados informáticos, que
esteve sujeita a vieses de registo. 

CONCLUSÃO
Ao contrário de estudos internacionais, este estudo

demonstrou a existência de grande concordância en-
tre a especialidade responsável pelo diagnóstico de FA
e a especialidade que prescreve a anticoagulação. A
concordância verifica-se quer com os MF quer com as
especialidades hospitalares.

O tempo decorrido entre o diagnóstico e a introdu-
ção de anticoagulação é, no entanto, maior quando o
diagnóstico é efetuado pelo MF. Neste sentido, será im-
portante estabelecer estratégias que permitam ao MF
prescrever a anticoagulação, se indicada, de forma mais
célere, aproveitando, se possível, o momento do diag-
nóstico.

Os doentes da ULS a quem foi diagnosticada FA apre-
sentaram menor probabilidade de ser anticoagulados
e maior mediana de tempo decorrido entre o diagnós-
tico e a introdução de anticoagulação. 

Especialidade prescritora

Especialidade MGF ou Cardiologia ou Medicina interna ou Neurologia ou
de diagnóstico imunohemoterapia imunohemoterapia imunohemoterapia imunohemoterapia Total

MGF 187 19 8 2 216

86,6% 8,8% 3,7% 0,9% 100%

Cardiologia 1 43 1 2 47

2,1% 91,5% 2,1% 4,3% 100%

Medicina 7 5 106 4 122

interna 5,7% 4,1% 86,9% 3,3% 100%

Neurologia 2 0 1 6 9

22,2% 0,0% 11,1% 66,7% 100%

QUADRO III. Grau de concordância entre a especialidade de diagnóstico e a especialidade prescritora

Coeficiente de concordância kappa=0,74; p<0,001.
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Variáveis 
independentes OR IC95% p

USF

USF Novo Sentido ref

USF Porta do Sol 0,19 0,09-0,37 < 0,001

USF Infesta 0,44 0,2-0,9 0,033

USF Brás Oleiro 0,74 0,33-1,67 0,47

Idade 0,895 0,866-0,926 < 0,001

CHA
2
DS

2
-VASc

CHA
2
DS

2
-VASc =0 ref

CHA
2
DS

2
-VASc =1 1,001 0,099-10,103 0,999

CHA
2
DS

2
-VASc >1 13,9 1,33-145,6 0,028

HAS-BLED

HAS-BLED <3 ref

HAS-BLED ≥3 0,422 0,25-0,71 0,001

Especialidade de 
diagnóstico

MGF ref

Cardiologia 2,14 0,74-6,12 0,157

Medicina Interna 0,67 0,40-1,11 0,123

Neurologia na na na

p-value:<0,001
Hosmer and Lemeshow Test: 0,221
Overall Percentage: 83,6 %

QUADRO IV. Regressão logística: influência das 
variáveis independentes na variável dependente 
«prescrição de anticoagulação»

Legenda: CHA2DS2-VASc = congestive heart failure, hypertension, age >

75, diabetes, stroke-vascular disease, age 65-74, sex category; HAS-BLED

= hypertension, abnormal renal or liver function, stroke, bleeding, labile

INR, elderly, drug therapy; OR = odds ratio; ref = variável de referência;

na = não aplicável (o número muito reduzido de casos diagnosticados

pela especialidade de neurologia inviabiliza o cálculo).
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ABSTRACT

ANTICOAGULANT THERAPY PRESCRIPTION BY FAMILY PHYSICIANS AND HOSPITAL MEDICAL 
CONSULTANTS, IN PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION/FLUTTER ENROLLED IN FOUR PRIMARY HEALTH
CARE UNITS IN THE PORTO DISTRICT
Main purpose: To evaluate if the prescription of oral anticoagulants (OAC) varies significantly among the specialties responsible for
the diagnosis of atrial fibrillation/auricular flutter (AF/AFL).
Specific purposes: To evaluate if the specialty responsible for the diagnosis of AF/AFL is the specialty responsible for the prescription
of OAC; to analyse the time elapsed between the diagnosis of AF/AFL and the prescription of OAC.
Study: Observational, retrospective, and analytical.
Place: Four Family Health Units (FHU).
Target population: Users aged 18 years old or over, with a new-onset diagnosis of AF/AFL performed between 01/01/2010 and
31/12/2015.
Material and methods: Identification of all users and collection of demographic and clinical variables of interest for the study. Multi-
variate logistic regression was performed in order to evaluate whether the prescription of OAC varies significantly among the spe-
cialties responsible for the diagnosis. The agreement between the specialty that diagnosed AF/AFL and the specialty that prescribed
OAC was evaluated through the kappa concordance coefficient. The time elapsed between diagnosis and prescription corresponded
to the period of time between the date of the first registration or coding of AF/AFL and the moment of the first prescription of OAC,
in days.
Results: 606 patients were included: 60.6% women, mean age 75.1 years. Amongst AF/AFL diagnoses, 45.7% were performed by ge-
neral and family medicine specialists (GFM). There were no significant differences in the prescription of OAC between GFM and car-
diology (OR=2.14; 95% CI 0.74-6.12, p=0.157) and internal medicine specialists (OR=0.67; 95%CI 0.40-1.11, p=0.123). The small num-
ber of cases of AF/AFL cases diagnosed by neurology did not allow any conclusive comparison between this specialty and FGM. The-
re was good agreement between the specialty diagnosing AF/AFL and the one prescribing OAC (kappa=0.740 and p<0.001). The time
elapsed between the diagnosis of AF/AFL and the start of OAC was significantly higher (p<0.001) in patients diagnosed by FGM spe-
cialists (median 15.0 days), compared to cardiology and internal medicine consultants (median 0.0 and 3.0 days, respectively).
Conclusion: Contrarily to international studies, this study demonstrated that there is great agreement between the specialty respon-
sible for the diagnosis of AF/AFL and the specialty that prescribes anticoagulation. Family doctors, however, take longer to prescribe
anticoagulation. It will be important to establish strategies that allow FGM specialists to prescribe anticoagulation more timely, and
if possible, at the time of diagnosis.

Keywords: Atrial fibrillation; Atrial flutter; Anticoagulants; Primary health care; Secondary care centers.
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INTRODUÇÃO

U
m «produto natural» (PN) é um composto
químico ou substância obtida a partir de
plantas, fungos e microrganismos e que nor-
malmente tem atividade biológica ou far-

macológica. Tem sido usado no tratamento de várias
patologias.1
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Consumo de «produtos naturais»
e «suplementos alimentares»
numa Unidade de Saúde Familiar:
estudo exploratório

RESUMO
Introdução: O consumo de «produtos naturais» (PN) e «suplementos alimentares» (SA) tem aumentado de popularidade. Os
estudos sobre o consumo destes produtos são importantes, pois existem poucos dados nacionais e a população geralmente
desconhece os riscos associados.
Objetivos: Determinar a prevalência do consumo de PN/SA na Unidade de Saúde Familiar (USF) Arruda. Adicionalmente pre-
tendeu-se caracterizar socio-demograficamente os consumidores destes produtos e os seus hábitos de consumos e verificar se
existe associação com o género, idade, escolaridade e estado civil.
Tipo de estudo: Observacional, descritivo e transversal.
Local: USF Arruda.
População: Utentes adultos inscritos na USF Arruda.
Métodos:Os dados foram recolhidos numa amostra não aleatória, de conveniência, de 1 de outubro a 30 de novembro de 2016.
Foi aplicado um questionário anónimo, confidencial e voluntário. Os dados foram codificados, registados e analisados em SPSS®.
Resultados: Obtiveram-se 351 questionários válidos. Dos inquiridos, 68,9% eram mulheres, 72,9% tinham idade entre 31 e 75
anos, 50,7% apresentavam escolaridade inferior ou igual a seis anos e 50,9% eram casados ou viviam em união de facto. 91,2%
referiu consumir ou ter consumido PN/SA nos últimos seis meses. Destes, 64,7% consumiu um ou dois PN/SA, sendo que 75,9%
fê-lo diariamente. Relativamente à análise da associação entre o consumo de PN/ SA e as variáveis estudadas concluiu-se que
apenas não estão associadas para o género.
Conclusões: Os resultados deste estudo apontam para uma elevada prevalência de consumo de PN/SA na USF Arruda. Dada a
relevância desta temática e ao facto de existirem poucos estudos atuais nesta área, consideramos que seria pertinente realizar
investigações mais robustas, idealmente que pudessem ser representativas do panorama nacional.

Palavras-chave: Produtos naturais; Suplementos alimentares; Médico de família

Os «suplementos alimentares» (SA) são géneros ali-
mentícios que, ao constituírem fontes concentradas de
determinadas substâncias, nutrientes ou outras, com
efeito nutricional ou fisiológico, se destinam a comple-
mentar e/ou suplementar o regime alimentar normal.2-5

Apesar de a farmacologia de muitos PN/SA ainda
não estar bem estudada, a sua utilização tem ganho
popularidade. Existem estudos que descrevem efeitos
adversos e interações medicamentosas associados ao
seu uso, sobretudo nos indivíduos mais velhos e poli-
medicados.1,6
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Existem várias explicações para o incremento no
consumo destes produtos. Uma das possíveis razões
deve-se ao facto de o produto ser designado de «natu-
ral», fazendo com que o consumidor o associe a segu-
rança. Outras justificações plausíveis são a automedi-
cação, a comercialização destes produtos por labora-
tórios de renome e os efeitos adversos nos fármacos
sintéticos.1

Muitas vezes existe um défice na comunicação en-
tre médicos e utentes relativamente ao consumo de
PN/SA. Isto poderá ser devido ao facto de os utentes
mostrarem algum desconforto em mencionar este con-
sumo, ao seu desconhecimento da sua relevância clí-
nica e por não necessitarem de prescrição médica. Por
outro lado, alguns médicos possuem pouco conheci-
mento relativamente à prevalência do consumo destes
produtos, seus potenciais efeitos adversos e interações
medicamentosas.6

A documentação da União Europeia de apoio à cla-
rificação de enquadramento de um produto como SA
ou como medicamento refere que os SA são usados
com a finalidade de manter, apoiar ou otimizar os pro-
cessos fisiológicos normais. Por sua vez, os medica-
mentos destinam-se a ser administrados quando as
funções fisiológicas estão alteradas e também para pre-
venir doenças.2

Relativamente às entidades competentes, a Direção-
-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) é a autori-
dade competente responsável pela notificação aquan-
do da comercialização e da definição das obrigações re-
lativamente a um SA, sendo a Autoridade de Seguran-
ça Alimentar e Económica (ASAE) a responsável pela
fiscalização do cumprimento das suas normas. A Au-
toridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saú-
de, I.P. (INFARMED) é a autoridade competente para re-
gular e supervisionar os setores dos medicamentos, dis-
positivos médicos e produtos cosméticos e de higiene
corporal.2

No entanto, a maioria dos SA/PN não está sujeita a
controlo pelas autoridades competentes na área da saú-
de (INFARMED), podendo constituir um risco para a
saúde pública.1

Os estudos sobre os hábitos de consumo destes pro-
dutos são extremamente relevantes, uma vez que exis-
tem poucos dados em Portugal e a população de um
modo geral não tem noção dos riscos associados a uma

adesão contínua, indiscriminada e sem acompanha-
mento por profissionais de saúde.7

Neste contexto considera-se pertinente a realização
do presente trabalho de investigação.

OBJETIVOS
Pergunta de investigação:
• Qual a prevalência do consumo de PN/SA nos uten-

tes adultos inscritos na Unidade de Saúde Familiar
(USF) Arruda?

Pretende-se:
• Caracterizar socio-demograficamente os consumi-

dores de PN/SA e os seus consumos; 
• Verificar se existe associação entre o consumo de

PN/SA e o género, a idade, a escolaridade e estado
civil.

MÉTODOS
Realizou-se um estudo observacional, descritivo e

transversal, de uma amostra de conveniência da po-
pulação em estudo (utentes inscritos na USF Arruda,
com médico de família e idade acima dos 18 anos) no
período entre 1 de outubro e 30 de novembro de 2016.

Admitiram-se como critérios de inclusão: utentes de
ambos os sexos, com idade superior a 18 anos e que re-
correram à consulta na USF Arruda no período em es-
tudo.

Como critérios de exclusão foram considerados:
questionários incorretamente preenchidos, utentes
que não aceitassem participar no estudo, doentes com
défice cognitivo, grávidas, puérperas e iletrados.

Foram estudadas variáveis qualitativas (género, ida-
de, escolaridade, estado civil, consumo de PN/SA, re-
gularidade de consumo, motivo da toma do PN/SA, in-
formação ao médico assistente) e quantitativas (nú-
mero de PN/SA).

Foi elaborado um questionário (Anexo 1), o qual foi
validado através da aplicação de um pré-teste a sete in-
divíduos durante o mês de agosto de 2016 para valida-
ção do questionário final. 

O questionário final foi autopreenchido pelos uten-
tes que recorreram à consulta na USF Arruda no perío-
do de estudo.

Para obtenção do tamanho da população em estu-
do recorreu-se ao MIM@UF®.

Procedeu-se à determinação do número de respos-
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tas ao questionário que seriam necessárias para que a
amostra fosse representativa da população em estudo,
considerando um intervalo de confiança de 95%.

Os dados obtidos foram registados e analisados uti-
lizando o SPSS®.

Este estudo respeitou os princípios da Declaração
de Helsínquia modificada em Edimburgo (outubro de
2000), garantindo a confidencialidade e o anonimato
acerca da identidade dos participantes, bem como a
garantia da utilização dos seus dados apenas para fins
estatísticos.

O protocolo do estudo foi entregue e aprovado pela
Comissão de Ética para a Saúde da ARSLVT.

RESULTADOS
O número de utentes a incluir na população em es-

tudo – utentes inscritos na USF Arruda, com médico de
família e idade acima dos 18 anos – foi de 7.343 utentes.

No período entre 1 de outubro e 30 de novembro de
2016 foram preenchidos um total de 359 questionários,
dos quais foram excluídos oito por se encontrarem in-
corretamente preenchidos.

Deste modo, obteve-se uma amostra de 351 ele-
mentos, sendo que 68,9% diziam respeito ao género fe-
minino (Quadro I).

Analisando a variável idade (Quadro II) constatou-
-se que 72,9% dos elementos encontrava-se na faixa
etária compreendida entre os 31 e os 75 anos de idade,
sendo que 62,9% de inquiridos apresentava idade aci-
ma de 50 anos.

Verificou-se que cerca de metade dos elementos da
amostra (50,7%) mencionou ter um grau de escolari-
dade até ao 6º ano (Quadro III).

Em relação ao estado civil (Quadro IV) verificou-se
que 59,0% dos inquiridos tinha o estatuto de casado(a)/
/união de facto.

No que concerne à questão Consome ou consumiu
nos últimos seis meses algum produto natural/suple-
mento alimentar? conclui-se que 91,2% respondeu afir-
mativamente (Quadro V).

Analisando as respostas à pergunta anterior consta-
ta-se que 62,4% das mulheres responderam afirmati-
vamente. Os grupos etários que apresentaram maior
taxa de respostas afirmativas foram os grupos dos 
31-50 anos (23,9%), 51-65 anos (22,2%) e 65-75 anos
(22,2%). Relativamente à escolaridade, os que declara-

N %

<= 4 anos 114 32,5

5 a 6 anos 64 18,2

7 a 9 anos 68 19,4

Ensino secundário 53 15,1

Ensino superior 49 14,0

Total 348 99,2

NS/NR 3 0,8

Total 351 100,0

QUADRO III. Caracterização demográfica da variável
«Escolaridade»

N %

Solteiro(a) 47 13,4

Casado(a)/União de Facto 207 59,0

Divorciado(a) 27 7,7

Viúvo(a) 70 19,9

Total 351 100,0

QUADRO IV. Caracterização demográfica da variável
«Estado civil»

N %

Feminino 242 68,9

Masculino 109 31,1

Total 351 100,0

QUADRO I. Caracterização demográfica da variável
«Género»

N %

18 a 30 anos 35 10,0

31 a 50 anos 95 27,1

51 a 65 anos 83 23,6

65 a 75 anos 78 22,2

Acima de 75 anos 60 17,1

Total 351 100,0

QUADRO II. Caracterização demográfica da variável
«Idade»



ram consumir os produtos em análise foram os uten-
tes com menor nível de escolaridade (≤ 4ª classe:
32,5%). Em relação ao estado civil, 55,3% dos utentes
casados ou em união de facto confirmaram ter consu-
mido os referidos produtos (Quadro VI).

Dos 91,2% de utentes que responderam afirmativa-
mente à questão anterior, a maioria referiu o consumo
de um ou dois PN/SA (64,7%). Apenas 11,2% respondeu
que tomava/tinha tomado quatro ou mais produtos/
suplementos (Quadro VII). 
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N %

Sim 320 91,2

Não 31 8,8

Total 351 100,0

QUADRO V. Consome ou consumiu nos últimos seis
meses algum «produto natural»/«suplemento 
alimentar»?

Sim (%) Não (%)

Género Feminino 62,4 6,6

Masculino 28,8 2,3

Idade 18-30 anos 6 4

31-50 anos 23,9 3,1

51-65 anos 22,2 1,4

65-75 anos 22,2 0

> 75 anos 16,8 0,3

Escolaridade ≤ 4 anos 32,5 0,3

5-6 anos 18,1 0,3

7-9 anos 19 0,6

Secundário 12,9 2,3

Superior 9,2 4,9

Estado civil Solteiro(a) 8,8 4,6

Casado(a)/ 55,3 3,7
/União de facto

Divorciado(a) 7,4 0,3

Viúvo(a) 19,7 0,3

QUADRO VI. Caracterização demográfica dos 
consumidores e não consumidores (Consome ou 
consumiu nos últimos seis meses algum «produto 
natural»/«suplemento alimentar»?)

N %

1 109 34,1

2 98 30,6

3 77 24,1

4 18 5,6

5 ou mais 18 5,6

Total 320 100,0

QUADRO VII. Se sim, quantos «produtos»/
/«suplementos» tomou?

N %

Todos os dias 243 75,9

Em períodos limitados de tempo 48 15,0

Raramente 29 9,1

Total 320 100,0

QUADRO VIII. Com que regularidade costuma tomar
esses produtos?

O item seguinte do questionário incidiu sobre a re-
gularidade na toma destes produtos, tendo-se consta-
tado que 75,9% o fazia diariamente (Quadro VIII).

Analisando o motivo pelo qual os inquiridos consu-
miam os referidos produtos verificou-se que eram prin-
cipalmente produtos para patologias do foro músculo-
esquelético (17,1%) e para regularização do trânsito
gastrointestinal (14,2%) (Quadro IX).

Quando se questionou se o seu médico tinha co-
nhecimento que tomava esses produtos/suplementos,
52,8% respondeu que não (Quadro X).

Para verificar a existência de associação entre o con-
sumo de PN/SA e o género, a escolaridade e estado ci-
vil procedeu-se à realização do teste de Qui-Quadrado.
Para verificar a existência de associação entre o consu-
mo de PN/SA e a idade procedeu-se à realização do tes-
te de correlação de Spearman (Quadro XI).

Através do Teste de Independência de Qui-Quadra-
do verificou-se que a variável «Género» e a questão Con-
some ou consumiu nos últimos seis meses algum produto
natural/suplemento alimentar? não apresentam asso-
ciação (p>0,05).

Avaliada a independência entre as variáveis «Idade»,
«Escolaridade» e «Estado Civil» e a questão Consome ou



consumiu nos últimos seis meses algum produto natu-
ral/suplemento alimentar? verificou-se que as mesmas
estão associadas (p<0,05).
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Questões N* %

Ossos e articulações 120 17,1%

Cansaço, falta de energia e memória 72 10,3%

Emagrecimento 8 1,1%

Ansiedade, stress e insónia 82 11,7%

Prisão de ventre/obstipação 100 14,2%

Problemas gastrointestinais 4 0,6%

Impotência/Disfunção eréctil 34 4,8%

Menopausa 24 3,4%

Infeções urinárias 37 5,3%

Reforço da imunidade 37 5,3%

Prevenção cardiovascular 2 0,3%

Diminuição de açúcar no sangue 14 2,0%

Diminuição de colesterol no sangue 41 5,8%

Fortalecimento capilar e unhas 44 6,3%

Suplementos vitamínicos e minerais 74 10,5%

Suplementos adequados a desporto 6 0,9%

Outros 3 0,4%

Total 702* 100,0%

QUADRO IX. Para que toma os «produtos
naturais»/«suplementos»?

*Valores referentes às escolhas múltiplas (daí o valor ser superior a 320).

N %

Sim 147 45,9

Não 169 52,8

Total 316 98,7

NS/NR 4 1,3

Total 320 100,0

QUADRO X. O seu médico sabe que consome os 
produtos que assinalou atrás?

DISCUSSÃO
O presente estudo avaliou a prevalência do consumo

de PN/SA nos utentes adultos inscritos na USF Arruda
e a sua eventual associação com variáveis sociodemo-
gráficas (género, idade, escolaridade e estado civil).

No período de tempo em que decorreu esta investi-
gação foram obtidos 351 questionários válidos.

Tratando-se de uma amostra de conveniência, não
aleatória, as autoras do estudo consideram a possibili-
dade de existência de viés de seleção.

O uso de um questionário previamente validado por
aplicação de um pré-teste apoia a fiabilidade dos re-
sultados obtidos e demonstra a sua aplicabilidade.

De acordo com os resultados obtidos, 91,2% dos
utentes consume ou consumiu nos últimos seis meses

algum PN/SA, o que é
um valor superior ao
referido pelos estudos
nacionais existentes até
ao momento. Num es-
tudo nacional publica-
do em 2006, com o ob-
jetivo de estudar os há-
bitos de consumo de
PN/SA da população
portuguesa, os resulta-
dos apontaram para
um consumo de 81%
(em que 38% se refe-
riam a chás/infusões/
/plantas). Outro estudo
nacional em 2008, que

estudou a população da região de Lisboa e Vale do Tejo,
mostrou que 48,8% dos inquiridos consumiram estes
produtos.1,7

Teste de Independência Teste de Coeficiente
de Qui-Quadrado de Correlação de 

Spearman

Género Escolaridade Estado civil Idade

Consome ou consumiu nos p>0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05
últimos 6 meses algum 
«produto natural»/
/«suplemento alimentar»?

QUADRO XI. Teste de Independência de Qui-Quadrado entre as variáveis «Género»,
«Escolaridade» e «Estado Civil» e a questão Consome ou consumiu nos últimos seis meses
algum «produto natural»/«suplemento alimentar»? e Teste de Coeficiente de Correlação de
Spearman entre a variável idade e a questão Consome ou consumiu nos últimos seis meses
algum «produto natural»/«suplemento alimentar»?



Relativamente aos 91,2% de consumidores de PN/SA
na presente investigação, a maioria referiu o consumo
de um ou dois PN/SA (64,7%) e 75,9% tinha um consu-
mo diário. Os PN/SA mais consumidos eram os desti-
nados aos ossos e articulações (17,1%), à prisão de ven-
tre/obstipação (14,2%), à ansiedade, stress e insónia
(11,7%), os suplementos vitamínicos e minerais (10,5%)
e os produtos para alívio do cansaço, falta de energia e
memória (10,3%).

De ressalvar ainda que a maioria dos consumidores
destes produtos (52,8%) referiu que o seu médico não
tinha conhecimento que tomavam esses PN/SA, valor
inferior a um estudo publicado em 2014, onde 73,9%
dos consumidores de PN referia que o seu médico de
família desconhecia que tinham este tipo de consu-
mos.1

Relativamente à análise de associação entre o con-
sumo de PN/SA e as variáveis demográficas estudadas
(género, idade, escolaridade e estado civil) concluiu-se
que apenas não há associação para a variável «Género».
Deste modo, apesar de na presente amostra a maior
percentagem de consumidores ser do género feminino,
não se verificou associação estatisticamente significa-
tiva entre o consumo de PN/SA e o género.

Relativamente às restantes variáveis existe associa-
ção estatisticamente significativa com o consumo des-
tes produtos. Verificou-se maior consumo nas faixas
etárias dos 31-50 anos, 51-65 anos e 65-75 anos. No que
diz respeito à escolaridade, o maior consumo ocorre
nos utentes com menor grau de escolaridade (≤ 4 anos).
Analisando a relação do consumo destes produtos com
o estado civil conclui-se que a maioria dos consumi-
dores é casada ou vive em união de facto (Quadro VI). 

Analisando os dados obtidos, provavelmente uten-
tes com menor nível de escolaridade tendem a ser mais
suscetíveis às estratégias de marketing destes produtos.
Por outro lado, os resultados parecem apoiar que os ca-
sados ou a viver em união de facto sejam economica-
mente mais favorecidos e por esse motivo consumam
mais este tipo de produtos.

Os resultados deste estudo apontam para uma ele-
vada prevalência de consumo de PN/SA na USF Arru-
da. No entanto, atendendo ao número de utentes per-
tencentes à referida Unidade, para que a amostra fos-
se representativa da população em estudo, seriam ne-
cessários 366 questionários válidos, considerando um
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intervalo de confiança de 95% e um erro de amostra-
gem de 5%. Neste caso, embora o número de questio-
nários válidos (351) tenha um valor muito aproximado
não permite que a presente amostra seja representati-
va da população em estudo.

Atendendo a que a presente amostra é constituída
maioritariamente por indivíduos do sexo feminino
(68,9%) e de grupos etários mais avançados (62,9% de
inquiridos acima de 50 anos), aproxima-se da popula-
ção habitual que recorre aos centros de saúde nacio-
nais,8 o que, em conjugação com o facto de se ter obti-
do um número relativamente elevado de questionários
válidos, leva a acreditar que estes resultados se possam
aproximar do panorama nacional.

No entanto, para que os dados pudessem ser extra-
polados para a totalidade da população portuguesa, se-
riam necessários estudos mais robustos, com amostras
aleatórias e multicêntricas.

Atendendo a que este trabalho incide sobre uma te-
mática atual e de interesse comum, associado ao facto
de que existem poucos estudos nesta área e de que os
escassos estudos existentes são pouco atuais, conside-
ra-se que seria pertinente realizar mais projetos de in-
vestigação com um maior número de inquéritos váli-
dos, idealmente que pudessem ser representativos da
realidade nacional.

Paralelamente considera-se importante a realização
de estudos para determinar as razões de muitos médi-
cos desconhecerem o consumo dos produtos em ques-
tão por parte dos seus utentes. Um dos benefícios na
realização do presente estudo foi o de alertar os médi-
cos para a importância de questionar os utentes acer-
ca desta temática com vista à minimização das even-
tuais interações e reações adversas.
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ABSTRACT

CONSUMPTION OF «NATURAL PRODUCTS» AND «DIETARY SUPPLEMENTS» IN A FAMILY HEALTHCARE
UNIT: AN EXPLORATORY STUDY
Introduction: The consumption of «natural products» (NP) and «dietary supplements» (DS) has increased in popularity. Stu-
dies on the consumption of these products are important because there are few national data, and the population is usually
unware of the associated risks.
Objectives: To determine the prevalence of NP/DS consumption in the Arruda Family Healthcare Unit. Additionally, it was ai-
med to socio-demographically characterise the consumers of these products, their consumption habits, and to verify if there
is an association with gender, age, schooling and marital status.
Type of study: Observational, cross-sectional and descriptive.
Setting: Arruda Family Healthcare Unit.
Population: Adult users enrolled in Arruda Family Healthcare Unit.
Methods: Data were collected using a non-randomised convenience sample, between October 1 and November 30, 2016. An
anonymous, confidential and voluntary questionnaire was applied. Data were coded, recorded and analyzed in SPSS®.
Results:There were 351 valid questionnaires. Amongst the respondents, 68.9% were women, 72.9% were aged between 31 and
75 years old, 50.7% had six or less years of schooling, and 50.9% were married or lived as a couple. 91.2% reported consuming
or having consumed NP/DS in the last six months. Of these, 64.7% consumed one or two NP/DS, and 75.9% did so daily. Ana-
lysing the association between NP/DS consumption and the studied variables, it was concluded that were association with all
variables but gender.
Conclusions: The results of this study point to a high prevalence of NP/DS consumption in Arruda Family Healthcare Unit. Gi-
ven the relevance of this issue and the fact that there are few current studies in this area, we consider that it would be perti-
nent to carry out more robust investigations, ideally that could be representative of the national landscape.

Keywords: Natural products; Dietary supplementations; Family physician
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INTRODUÇÃO

A
Perturbação de Hiperatividade e Défice de
Atenção (PHDA) é considerada a patologia
neurocomportamental mais prevalente na in-
fância, atingindo cerca de 3 a 7% das crianças

em idade escolar, sendo mais comum no género mas-
culino.1

O quadro clínico da PHDA caracteriza-se por três
grupos de sintomas: hiperatividade, défice de atenção

Teresa Pereira Martins,1 Carla Costa,2 Carla Pereira,3 Catarina Marques Pinho,4 Cláudia Teixeira,5 Helena Ribeiro,6 Maria João Abreu,7

Nuno Namora8

Qual a evidência da restrição
do consumo de açúcar nas 
crianças com PHDA?

RESUMO
Introdução:A Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA) é considerada a patologia neurocomportamental mais
prevalente na infância, atingindo cerca de 3 a 7% das crianças em idade escolar. A intervenção terapêutica tem por objetivo
principal o desenvolvimento de um equilíbrio emocional e a otimização do desempenho académico, ocupacional e relacional.
Preconiza-se uma abordagem terapêutica multimodal, incluindo intervenções psicológicas e pedagógicas, farmacológicas e nu-
tricionais. O papel da dieta como tratamento da PHDA é controverso, mas o tópico continua a interessar aos pais e profissio-
nais de saúde, que preferem uma alternativa/complementaridade à medicação instituída.
Objetivo: Esclarecer se existe evidência acerca da restrição dietética de açúcares no controlo da sintomatologia da PHDA.
Metodologia: Em março de 2016 foi efetuada uma pesquisa bibliográfica utilizando os termos MESH “Attention Deficit Disor-
der with Hyperactivity” e “Dietary Carbohydrates” em diversas bases de dados, de artigos escritos em inglês, português ou es-
panhol, e publicados nos últimos 15 anos. Como critérios de inclusão foi definida uma população de crianças e adolescentes
(<18 anos) com PHDA, cuja intervenção avaliasse a restrição de açúcares simples na alimentação em comparação com place-
bo ou metilfenidato, e um outcome na melhoria da sintomatologia. Para avaliar a qualidade dos estudos e a força de recomen-
dação foi utilizada a escala Strength of Recommendation Taxonomy (SORT), da American Family Physician.
Resultados:A pesquisa efetuada resultou na identificação de um total de 54 artigos. Foram excluídos os artigos repetidos, aque-
les em que se verificou discordância com o objetivo da revisão e aqueles que não cumpriam a totalidade dos critérios de in-
clusão. Deste modo, foram incluídos e analisados três artigos: um estudo observacional e duas revisões não sistemáticas.
Discussão:Verificou-se uma grande heterogeneidade nos estudos apresentados, assim como uma fragilidade no desenho dos
trabalhos. Reconhece-se a dificuldade em conduzir ensaios clínicos bem estruturados, relativos à alimentação, pela necessida-
de de ter em conta múltiplos fatores passíveis de interferência. Atualmente a evidência disponível é insuficiente para sugerir
que a restrição do consumo de açúcares refinados poderá melhorar os sintomas da PHDA (SORT C).

Palavras-Chave: Perturbação de hiperatividade e défice de atenção; açúcar; metilfenidato.

e impulsividade. Estes sintomas, frequentes na infân-
cia e em outros quadros psiquiátricos, para serem cri-
térios diagnósticos de PHDA devem ser crónicos, de in-
tensidade e frequência elevadas para a idade da crian-
ça, constatados por diferentes observadores (pais, pro-
fessores ou outros) e estar presentes em todos os
locais/situações, provocando disfunção escolar, fami-
liar e social.2

A intervenção terapêutica tem por objetivo principal
o desenvolvimento de um equilíbrio emocional e a oti-
mização do desempenho académico, ocupacional e re-
lacional. Tendo em conta as características inerentes à
PHDA, preconiza-se uma abordagem terapêutica 
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multimodal, incluindo intervenções psicológicas e pe-
dagógicas (dirigidas à criança/adolescente, aos pais e
professores), farmacológicas e nutricionais.1,3

A ideia de que os alimentos que contêm açúcar, prin-
cipalmente sacarose, podem ter um efeito adverso so-
bre o comportamento das crianças com PHDA surge
pela primeira vez por Shannon (1922) e foi revista por
Randolph em 1947.4

Os pais de crianças com PHDA relatam frequente-
mente um agravamento da hiperatividade após inges-
tão excessiva de doces. Em 1995, Wolraich e colabora-
dores realizaram uma meta-análise, com inclusão 16 es-
tudos aleatorizados, duplo-cego, com placebo, ava-
liando os efeitos do açúcar no comportamento das
crianças, tendo concluído que os achados não supor-
tam a hipótese de que o açúcar refinado afetasse a hi-
peratividade, atenção ou desempenho cognitivo das
crianças, embora a possibilidade de um efeito sobre
um subconjunto de crianças não pudesse ser descar-
tada.5

O papel da dieta como tratamento da PHDA é con-
troverso, mas o tópico continua a interessar aos pais e
profissionais de saúde, que preferem uma alternati-
va/complementaridade à medicação instituída. A ado-
ção de alterações dietéticas para controlo da sintoma-
tologia insere-se na necessidade de controlo por parte
dos pais e no desejo de promover um estilo de vida sau-
dável para os filhos.4

Os hidratos de carbono, importantes nutrientes da
nossa alimentação e principal fonte de energia da nos-
sa dieta, são o alvo de interesse neste papel da dieta na
PHDA. Os hidratos de carbono podem dividir-se em
dois tipos, com base na sua estrutura molecular: sim-
ples e complexos. Os hidratos de carbono simples são
absorvidos de forma rápida devido à sua estrutura sim-
ples e circulam no sangue em forma de glucose, pro-
movendo energia de forma imediata. Os principais ali-
mentos que se inserem nesta categoria são os bolos, so-
bremesas e refrigerantes. Os hidratos de carbono com-
plexos, pela sua absorção gradual, permitem um aporte
de energia constante ao nosso organismo, e estão pre-
sentes nas leguminosas, massas, arroz, pão, batata en-
tre outros.

OBJETIVO
Esclarecer se existe evidência acerca da restrição die-

tética de açúcares no controlo da sintomatologia da
PHDA.

MÉTODOS
Em março de 2016 foi efetuada uma pesquisa bi-

bliográfica utilizando os termos MESH “Attention Defi-
cit Disorder with Hyperactivity” e “Dietary Carbohydra-
tes” nas bases de dados National Guideline Clearing-
house, Guidelines Finder da National Electronic Libra-
ry for Health do NHS Britânico, Canadian Medical
Association Infobase, The Cochrane Library, DARE, Ame-
rican Academy of Pediatrics e Pubmed, de artigos escri-
tos em inglês, português ou espanhol, e publicados nos
últimos 15 anos.

Como critérios de inclusão foi definida uma popu-
lação de crianças e adolescentes (<18 anos) com PHDA,
cuja intervenção avaliasse a restrição de açúcares sim-
ples na alimentação em comparação com placebo ou
metilfenidato, e um outcome na melhoria da sintoma-
tologia, nomeadamente hiperatividade, défice de aten-
ção ou impulsividade (Quadro I).

Para a avaliação dos níveis de evidência e atribuição
de forças de recomendação foi utilizada a escala
Strength of Recommendation Taxonomy (SORT) da
American Family Physician.

RESULTADOS
A pesquisa efetuada resultou na identificação de um

total de 54 artigos. Foram excluídos os artigos repetidos,
aqueles em que se verificou discordância com o obje-
tivo da revisão e aqueles que não cumpriam a totalida-
de dos critérios de inclusão. Deste modo, foram incluí-
dos e analisados três artigos: um estudo observacional
e duas revisões não sistemáticas.

Os Quadros II e III resumem os principais resultados
dos artigos selecionados, com referência aos níveis de
evidência.

O estudo de Millichap J.G. pretendeu avaliar o im-
pacto na função cognitiva e comportamental das crian-
ças, com base em dietas com adição ou restrição de
açúcares. Avaliaram uma revisão sistemática que in-
cluiu 8 estudos, realizados entre 1984 e 1995, com crian-
ças em idade pré-escolar e escolar, e que não demons-
trou diferenças estatisticamente significas na função
cognitiva e comportamental entre o grupo com dieta
rica em açúcares e o grupo com restrição. Outra 
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revisão sistemática, com 16 estudos incluídos, concluiu
que os açúcares não afetavam o comportamento ou a

função cognitiva das crianças analisadas. No estudo
observacional com crianças entre os 2 e os 6 anos, a 

Critérios Inclusão Exclusão

População Crianças e adolescentes (<18 anos) com PHDA ≥ 18 anos; sem diagnóstico 
de PHDA

Intervenção Restrição de açúcares simples na alimentação

Comparação Placebo ou Metilfenidato Outros tratamentos

Outcome Melhoria no controlo dos sintomas (hiperatividade, impulsividade, défice de 
atenção)

QUADRO I. Critérios de inclusão e exclusão utilizados na metodologia (PHDA – perturbação de hiperatividade e défice de
atenção).

Referência Resultados NE

Millichap JG. - Revisão sistemática: ausência de diferenças estatisticamente significas na função cognitiva e 2
2012 comportamental entre crianças em idade pré-escolar e escolar

- Revisão sistemática: dietas ricas em hidratos de carbono não afetam o comportamento ou a função 
cognitiva das crianças analisadas.
- Estudo observacional: dieta com açúcares não mostrou alterar os níveis de atividade ou agressividade, 
mas a dose total de açúcares ingerida relacionou-se com a duração da agressividade, assim como com o 
nível de desatenção.

Cornier E. - Revisão sistemática: evidência não suporta a hipótese de açúcar refinado se relacionar com 2
2007 hiperatividade, atenção ou desempenho cognitivo.

QUADRO II. Análise das revisões não sistemáticas incluídas no estudo (NE – Nível de evidência).

Referência N População Intervenção Resultados NE

Blunden SL. 91 Crianças 6-13 anos Crianças: avaliações cognitivas N total=88 (3 excluídos) - 78% rapazes, 2
2011 Inclusão: diagnóstico Pais: questionários de idade media de 8.94 anos

PHDA ou sintomas> P90 frequência alimentar e a - Problemas de sono frequentes e
na escala de Conners escala de Conners. significativamente relacionados com
Exclusão:sob medicação Questionários aplicados: hiperatividade ou impulsividade,
estimulante e/ou • “Victorian Cancer Council ansiedade, perfecionismo e queixas
suplementos de óleo de food frequency questionnaire” psicossomáticas.
peixe. (FFQ): estimar a ingestão de - Verificou-se uma associação entre

macronutrientes. distúrbios do sono e o consumo de
• “Sleep Disturbance Scale for açúcares, HC e gorduras mono e
Children” (SDSC): sono polinsaturadas.

Conclusão: Crianças com sono disruptivo 
consomem mais gorduras, energia, HC e 
açúcares.

QUADRO III. Análise do estudo observacional incluído no estudo (NE – Nível de evidencia; PHDA – perturbação de 
hiperatividade e défice de atenção; HC – hidratos de carbono).
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dieta com açúcares não mostrou alterar os níveis de
atividade ou agressividade, mas a dose total de açúca-
res ingerida relacionou-se com a duração da agressivi-
dade, assim como com o nível de desatenção.6

Cornier E. e Elder J. realizaram uma avaliação das
modificações dietéticas em crianças com autismo e
PHDA. No seu estudo analisaram uma revisão siste-
mática com 16 ensaios clínicos randomizados, contro-
lados com placebo, duplo-cego, que incluiu crianças
saudáveis, crianças identificadas pelos pais como exi-
bindo mau comportamento após ingestão de açúca-
res, crianças com diagnóstico de PHDA e crianças
agressivas e delinquentes, concluindo que a evidência
não suporta a hipótese de que o açúcar refinado se re-
lacione com hiperatividade, atenção ou desempenho
cognitivo.4 

O estudo observacional realizado por Blunden et al,
2011, pretendeu analisar a existência de relação entre
dieta, sono e comportamento da criança com PHDA.
Foram incluídas 91 crianças entre os 6-13 anos, com
diagnóstico de PHDA ou sintomas acima do percentil
90 na escala de Conners, e excluídas aquelas sob trata-
mento com estimulantes. As crianças realizaram ava-
liações cognitivas e os pais realizaram questionários de
frequência alimentar (com posterior análise de macro-
nutrientes) e a escala de Conners. O sono foi avaliado
através de “Sleep Disturbance Scale for Children”. Os
problemas de sono foram frequentes nesta amostra,
encontrando-se estes significativamente relacionados
com hiperatividade/impulsividade reportada pelos
pais. Verificou-se uma associação entre os distúrbios do
sono e o consumo de açúcares simples, outros hidra-
tos de carbono e gorduras mono e polinsaturadas.7

DISCUSSÃO
Os autores gostariam de realçar o número reduzido

de estudos com esta temática, sobretudo recentes, uma
vez que os principais trabalhos que levaram à formu-
lação desta hipótese foram realizados há vários anos e
talvez com pouca representação nos dias atuais. A ali-
mentação atual tem vindo a alterar-se com um apa-
rente maior consumo de açúcares presente na dieta da
maioria das crianças. Por outro lado, existe mais cons-
ciencialização para perturbações mentais como a
PHDA.

Verificou-se uma grande heterogeneidade nos estu-

dos apresentados, assim como uma fragilidade no de-
senho destes trabalhos (2 revisões não sistemáticas).

No estudo observacional realizado por Blunden e
colaboradores (2011) as alterações do sono foram sig-
nificativamente relacionadas com hiperatividade/im-
pulsividade e verificou-se uma correlação entre os dis-
túrbios do sono e o consumo de açúcares e gorduras.
Mas a avaliação conjunta do consumo de açúcares e
gorduras impossibilita realçar o efeito dos açúcares iso-
ladamente.

Outra limitação encontrada é o método utilizado
para avaliação dos outcomes, existindo uma elevada
heterogeneidade nos questionários aplicados, sendo
que em alguns estudos os questionários não eram es-
tandardizados. 

CONCLUSÃO
Atualmente a evidência disponível é insuficiente

para sugerir que a restrição do consumo de açúcares re-
finados poderá melhorar os sintomas da PHDA (SORT
C).

Reconhece-se a dificuldade em conduzir ensaios clí-
nicos bem estruturados relativos à alimentação, pela
necessidade de ter em conta múltiplos fatores passíveis
de interferência. Contudo, apesar da escassez de su-
porte científico, é interessante verificar que na prática
clínica se mantém uma noção subjetiva por parte dos
pais de que o consumo de açúcar influencia os com-
portamentos de hiperatividade nas crianças com
PHDA4. Neste contexto, é importante efetuar estudos
mais recentes, com metodologia sólida e rigorosa, para
avaliar a utilidade destas terapêuticas não farmacoló-
gicas.
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ABSTRACT

WHAT IS THE EVIDENCE OF SUGAR CONSUMPTION RESTRICTION IN CHILDREN WITH ADHD?
Introduction:Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is considered the most prevalent neurobehavioral pathology in
infancy, affecting about 3 to 7 % of children in school age. The main goal of therapeutic intervention is the development of an
emotional equilibrium and the optimization of the academic, occupational and relational performance. A multimodal thera-
peutic approach is favoured, including psychological and pedagogical interventions, as well as pharmacological and nutriti-
onal. The role of diet as a treatment for ADHD is still controversial, but the topic continues to interest parents and health pro-
fessionals that prefer an alternative or a complement to the given medication.
Goal: To elucidate if there is evidence to support the dietary restriction to sugars in the control of the symptomatology of
ADHD.
Methodology: In March 2016 a literature search was done using the MESH terms “Attention Deficit Disorder with Hyperactivi-
ty” and “Dietary Carbohydrates” in different databases, for articles written in English, Portuguese or Spanish, and published in
the last 15 years. The following inclusion criteria were defined: a population of children and teenagers (< 18 years old) with
ADHD; an intervention that would evaluate the restriction of simple sugars in the diet of this group, in comparison to a place-
bo or methylphenidate; and an outcome in the improvement of the symptomology. In order to evaluate the quality of the stu-
dies and the strength of the recommendation for the dietary restriction of sugars, the Strength of Recommendation Taxonomy
(SORT) scale, from the American Family Physician, was used.
Results: The search resulted in a total of 54 articles. The repeated articles, those that disagreed with the goal of the revision
and those that did not fulfil all the inclusion criteria, were excluded. Thus, three articles were included and analysed: an obser-
vational study and two non-systematic revisions.
Discussion: A great heterogeneity in the presented studies was verified, as well as a fragility in the design of the studies. The
challenge of conducting well-structured clinical trials with dietary interventions is acknowledged, as multiple factors suscepti-
ble to interference need to be taken into account. Currently, the available evidence is insufficient to suggest that a restriction
to the consumption of refined sugars can lead to improvements in the symptoms of ADHD (Sort C).

Key words: Attention Deficit Hyperactivity Disorder; sugar; methylphenidate.



1. USF Lagoa – ULS Matosinhos. ORCID nº 0000-0002-1600-8571
2. USF Maresia – ULS Matosinhos.
3. UCSP São Mamede Infesta – ULS Matosinhos.

INTRODUÇÃO

O
O carcinoma colorretal (CCR) é a segunda
neoplasia mais comum e a segunda causa
de morte por neoplasia nos países desen-
volvidos, com risco de 5% ao longo da vida

e cerca de um milhão de novos casos em todo mundo
por ano.1-3
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Qual o papel da aspirina na 
prevenção primária do carcinoma
colorretal em indivíduos de
médio risco? Uma revisão 
baseada na evidência

RESUMO
Introdução:O carcinoma colorretal (CCR) é a 2ª causa de mortalidade por neoplasia nos países desenvolvidos. A prevenção pri-
mária assenta em mudanças de estilo de vida, estando em investigação a «quimioprevenção». Alguns estudos têm demons-
trado benefício da Aspirina® (AAS) na prevenção do CCR.
Objetivo: Determinar a evidência do efeito da AAS na incidência e mortalidade por CCR em indivíduos adultos de médio risco.
Métodos: Foram identificados ensaios controlados aleatorizados (ECA), meta-análises (MA), revisões sistemáticas (RS), guide-
lines baseadas na evidência, assim como revistas portuguesas de cuidados de saúde primários e bases de dados eletrónicas, in-
cluindo MEDLINE e Cochrane Library. A pesquisa foi limitada a publicações realizadas entre 1/4/2006 e 1/4/2016, em língua
portuguesa, inglesa e espanhola, utilizando os termos MESH: Aspirin, Primary prevention e Colorectal neoplasms. Para atribui-
ção de força de recomendação (FR) e de níveis de evidência foi utilizada a escala Strengh of Recomendation Taxonomy (SORT),
da American Family Physician.
Resultados: Obtiveram-se 75 artigos, dos quais sete cumpriam os critérios de inclusão: uma NOC, uma MA, três RS, um estu-
do de coorte e um estudo original. A NOC não recomenda a AAS para prevenir o CCR em indivíduos de risco médio de CCR com
FR (SORT B). Globalmente, os estudos parecem mostrar que a AAS, em dose ≥ 300mg/dia, administrada durante ≥ 5 anos po-
derá reduzir a incidência de CCR com efeito mais pronunciado 10 anos após o início da toma. Doses inferiores, administradas
com menor frequência e com duração de tratamento inferior, parecem ser menos efetivas.
Conclusões: Conclui-se que a AAS, administrada de forma regular, poderá ser efetiva na redução da incidência do CCR, com
eventual impacto na mortalidade por CCR e com uma FR B (SORT B). Contudo, o seu uso deve ser recomendado com cautela
pela incidência aumentada de efeitos adversos, como a hemorragia gastrointestinal. ECAs futuros são necessários para escla-
recer a dose e duração que permita ao indivíduo ter um benefício oncológico máximo e um mínimo risco hemorrágico.

Em 2012, na Europa, registou-se uma taxa de inci-
dência de CCR de 43,5% e de mortalidade de 19,5%,
com dados similares em Portugal (incidência 42,3%;
mortalidade 14,5%).1-2 Isto demonstra que as estratégias
preventivas devem ser melhoradas.

A maioria dos CCR desenvolve-se a partir de lesões
pré-malignas na sua história natural (sequência ade-
noma-carcinoma).3-4O CCR apresenta um período lon-
go e silencioso de estádio pré-maligno no qual surgem
lesões percursoras de CCR (adenomas) ou CCR preco-
ce assintomático. O rastreio é essencial, especialmen-
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te após os 50 anos (idade a partir da qual ocorrem 90%
dos casos), permitindo a deteção e tratamento preco-
ces, ainda numa fase de cura.2,4

A prevenção primária assenta em mudanças de es-
tilo de vida, estando há vários anos em investigação a
«quimioprevenção», enquanto potencial complemen-
to ao rastreio.

Estudos experimentais têm investigado o papel da
aspirina (AAS) na prevenção primária do CCR, à seme-
lhança do seu papel na prevenção cardiovascular (CV).
Alguns estudos têm demonstrado benefício da AAS na
prevenção de neoplasias, incluindo o CCR. Contudo,
está ainda por esclarecer se o potencial benefício car-
diovascular e oncológico transpõe o risco hemorrágico
associado à administração deste fármaco.2,5

Pretende-se, com esta revisão, determinar a evidên-
cia do efeito da AAS na incidência do CCR e na morta-
lidade por CCR, em indivíduos adultos de médio risco.

MÉTODOS
Em abril de 2016 foi realizada uma pesquisa de normas

de orientação clínica (NOC), meta-análises (MA), revi-
sões sistemáticas (RS) e ensaios clínicos aleatorizados
(ECA) na MEDLINE, em sitesmédicos baseados em evi-
dência (The Cochrane Library; DARE;Bandolier; Guideli-
nes Finder, da National Eletronic Library for Health, no
NHS britânico;National Guideline Clearinghouse; Cana-
dian Medical Association Practice Guidelines InfoBase) e
no Índex de Revistas Médicas Portuguesas, publicados
entre 1 de abril de 2006 e 1 de abril de 2016, em língua por-
tuguesa, inglesa e espanhola, utilizando os seguintes ter-
mos MESH: Aspirin; Primary preventioneColorectal neo-
plasms. Foram ainda usados os termos portugueses: “As-
pirina”, “Prevenção primária” e “Neoplasias intestinais”.

Foram incluídos estudos realizados na população
adulta (idade ≥ 18 anos) de risco médio para CCR, na
qual se integram indivíduos sem fatores de risco co-
nhecidos para adenomas colorretais (ACR) ou CCR, as-
sim como indivíduos com história pessoal ou familiar
de ACR e familiar de CCR esporádico (população). Os
estudos incluídos deveriam ter um grupo exposto à te-
rapêutica com AAS (intervenção), comparativamente a
um grupo placebo/ausência de tratamento/associação
de AAS com técnicas de prevenção secundária de CCR
(i.e., colonoscopia/sigmoidoscopia). O resultado me-
dido (outcome primário) foi o efeito da AAS na inci-

dência e mortalidade por CCR. Quando possível, foram
também medidos os efeitos colaterais potenciais mais
comuns da AAS, nomeadamente a hemorragia gas-
trointestinal (HGI) e o acidente vascular cerebral (AVC)
(outcomes secundários). 

Foram excluídos estudos realizados em indivíduos
com idade < 18 anos; em doentes portadores de doen-
ça cardiovascular estabelecida; com antecedentes pes-
soais atuais ou passados de CCR; ou com risco aumen-
tado de hemorragia. Foram também excluídos artigos
de opinião, editoriais, letters e notícias, e estudos não
aleatorizados ou realizados em animais. Estudos du-
plicados ou já incluídos nas RS ou MA selecionadas fo-
ram também excluídos.

A seleção dos trabalhos pelo título e resumo foi efe-
tuada por todas as autoras. Os artigos selecionados para
leitura integral foram lidos por, pelo menos, duas das
autoras para decidir a sua inclusão. Após leitura inte-
gral, constatou-se que uma MA incluía apenas uma RS
cujo outcome era o preconizado por esta revisão, a qual
foi encontrada por backward citation e integrada na
análise desta revisão, com exclusão da MA original.

A avaliação final da qualidade e nível de evidência
dos artigos incluídos foi discutida e decidida por con-
senso entre todas as autoras. O nível de evidência (NE)
e a força de recomendação (FR) dos artigos, quando
ausentes nos artigos originais, foram atribuídos pelas
autoras, de acordo com os critérios da escala Strength
of Recommendation Taxonomy (SORT), da American
Family Physician.6

RESULTADOS
Utilizando os termos de pesquisa nas bases de dados

previamente indicadas foram encontrados 75 artigos,
dos quais foram excluídos 22 por estarem duplicados.
As restantes publicações foram revistas por leitura dos
títulos, resumos e texto integral, tendo sido excluídos
46 artigos no total porque o tema e objetivos eram dís-
pares do pretendido, e/ou por não estarem de acordo
com os critérios de inclusão definidos. O fluxograma de
seleção dos artigos está representado na Figura 1.

No final obtiveram-se sete artigos integrados e ava-
liados pelas autoras nesta revisão: uma NOC; uma MA;
três RS; um estudo de coorte; e um estudo original. O
resumo do corpo de evidência encontra-se explanado
nos Quadros I a VII.
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1. Norma de orientação clínica (NOC)
A NOC da U.S. Preventive Services Task Force

(USPSTF), de 2007,� recomenda que a AAS não seja ad-
ministrada para prevenir o CCR em indivíduos assin-
tomáticos de médio risco para CCR – Força de Reco-
mendação D (escala USPSTF) equiparada à Força de
Recomendação B (escala SORT) (Quadro I). A USPSTF
demonstrou boa evidência de que a AAS aumenta o ris-
co de HGI e evidência limitada de que aumenta o risco
de AVC hemorrágico.

2. Meta-análise (MA)
A MA de Enrico Flossmann e colaboradores (2007)4

(Quadro II) incluiu
dois ECAs (UK-TIA
trial; e o British Doc-
tors Aspirin Trial) que
mostraram redução
significativa na inci-
dência de CCR (HR=
0,26; IC95% [0,12-
0,56, p=0,0002]) com
a utilização da AAS
durante cinco ou
mais anos, na dose de
300-1.200mg/dia ,
com uma adesão à te-
rapêutica adequada
pelos indivíduos e
após um follow-upde

10 a 14 anos desde o início da toma de AAS. Não ocor-
reu efeito significativo na incidência de CCR com dose
> 1.200mg/dia e follow-up de 15 ou mais anos.

Os autores desta MA fizeram também uma revisão
sistemática (RS) de estudos observacionais (Quadro II).
As doses e duração de tratamento com AAS foram va-
riáveis. Os estudos caso-controlo (CC) mostraram re-
dução do risco de CCR (OR=0,80; IC95% [0,73-0,87,
p<0,0001]), mais significativa quando a AAS era admi-
nistrada na dose de 300mg/dia ou superior, durante 10
ou mais anos (OR=0,64; IC95% [0,59-0,70, p<0,0001]). Os
estudos de coorte (EC) mostraram o mesmo efeito com
doses de 300mg/dia ou superiores, durante 10 a 20 anos,

Autor, Ano Conclusão NE* FR

Routine aspirin or nonsteroidal – A AAS em baixa dose (100-325mg) não NE 1 Não recomenda a administração de
anti-inflammatory drugs for reduz a incidência de CCR. AAS para prevenir o CCR em
the primary prevention of – A AAS em alta dose (> 14 comprimidos/ NE 2 indivíduos de médio risco para CCR.
colorectal cancer: U.S. semana de 325mg) e por períodos
Preventive Services Task Force prolongados de tempo (> 10 anos) pode
– USPSTF Recommendation reduzir a incidência de CCR.
Statement (2007)¹ – A AAS diminui a mortalidade por CCR. NE 3 FR D (escala USPSTF)

– A AAS aumenta o risco de HGI. NE 1 ~
– A AAS aumenta o risco de AVC hemorrágico. NE 2 FR B (escala SORT)

QUADRO I. Norma de orientação clínica – USPSTF Recommendation Statement (2007)7

Legenda: AAS = aspirina; AVC = acidente vascular cerebral; CCR = carcinoma colorretal; FR = força de recomendação; HGI = hemorragia gastrointesti-

nal; NE* = nível de evidência, atribuído pela escala SORT; SORT = Strength of Recommendation Taxonomy.

• 22 duplicados excluídos

• Triagem por títulos – 34 artigos excluídos

• Triagem por leitura de resumos – 6 artigos excluídos

• Triagem por leitura integral – 6 artigos excluídos

75
artigos

53
artigos

19
artigos

13
artigos

7 artigos

Figura 1. Fluxograma de seleção dos artigos.



mas com grande heterogeneidade nas doses e duração,
o que não permitiu fazer uma análise agrupada.

Os dois ECAs e estudos observacionais incluídos nes-
ta MA apresentaram tamanho adequado, clareza quan-
to à distribuição por grupos, resultados consistentes e
intenção de tratar. O ECA (UK-TIA trial) apresentou
ocultação e follow-up adequados (ensaio duplamente
cego; mais de 80% dos participantes mantiveram a
toma de AAS durante o período de estudo), enquanto
o ECA (British Doctors Aspirin Trial) era «não cego» e
com follow-up inferior a 80%, pelo que se atribuiu um
NE 2 a esta MA. 

3. Revisões sistemáticas (RS)
3.1 Peter Rothwell e colaboradores (2010)3

Uma meta-análise de Stucliffe e colaboradores (de
2013)8 apenas incluiu uma RS (Rothwell e colaborado-
res),3 de acordo com o outcomepreconizado por esta re-
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visão, encontrada por backward citation (Quadro III).
Trata-se de uma RS que integrou quatro ECAs. De-

monstrou que a AAS administrada durante cinco ou
mais anos, numa dose de 75mg/dia ou superior, reduz
a incidência (HR=0,35; IC95% [0,20-0,63, p<0,0001]) e
mortalidade (HR=0,24; IC95% [0,11-0,52, p<0,0001]) por
carcinoma do cólon após 20 anos de follow-up.

Esta redução foi particularmente significativa para o
carcinoma do cólon proximal (incidência: HR=0,45;
IC95% [0,28-0,74, p=0,001]; mortalidade: HR=0,34;
IC95% [0,18-0,66, p=0,001]).

Registou-se também uma redução significativa da
incidência (HR=0,58; IC95% [0,36-0,92, p=0,02]) e mor-
talidade (HR=0,47; IC95% [0,26-0,87, p=0,01]) por car-
cinoma retal quando a AAS foi administrada por cinco
ou mais anos.

Não houve redução significativa na incidência e mor-
talidade por carcinoma do cólon distal, pelo que não fo-
ram extraídas conclusões.

População, Resultados Conclusão NE
Intervenção 

2 ECAs ECAs: A AAS parece ser efetiva na redução da 2
Incidência de CCR com AAS na dose 300 incidência de CCR em dose ≥ 300mg/dia,

British Doctors Aspirin Trial – 1.200mg/dia durante ≥ 5 anos e após um sendo que o efeito só parece surgir
n=5.139 follow-up de 10-14 anos: > 10 anos após o início da toma de AAS.
AAS 300mg/dia vs 500 mg/
/dia vs controlo sem placebo British Doctors Aspirin Trial:
durante 5 anos HR=0,70; IC95% [0,51-0,97, p=0,03]

UK-TIA trial:
UK-TIA trial HR=0,29; IC95% [0,12-0,69, p=0,006]
n=2.449 Pooled HR:
AAS 300mg/dia vs HR=0,26; IC95% [0,12-0,56, p=0,0002]
1200mg/dia vs placebo 
durante 1 - 7 anos CC:

Risco de CCR na dose de ≥ 300mg/dia 
Estudos caso-controlo (CC) durante ≥ 10 anos:
n=77.184 OR=0,64; IC95% [0,59-0,70, p<0,0001]

Estudos coorte (EC) EC:
n=1.136.110 Resultados inconsistentes relativamente à 

incidência de CCR

QUADRO II. Meta-análise – Enrico Flossmann e colaboradores (2007)4

Legenda: AAS = aspirina; CCR = cancro colorretal; CC = estudo caso-controlo; EC = estudo de coorte; ECA = ensaio clínico aleatorizado; NE = nível de

evidência.



A RS de Rothwell e colaboradores incluiu ECAs de
elevada qualidade metodológica, foi clara quanto à dis-
tribuição por grupos, ocultação, intenção de tratar, bem
como apresentou tamanho da população e follow-up
adequados, pelo que se atribuiu um NE 1.

3.2 Catherine Dube e colaboradores (2007)9

A RS de Catherine Dube e colaboradores9 incluiu
quatro ECAs (Quadro IV), mas apenas dois ECAs (Phy-
sicians’ Health Study; e Women’s Health Study), de “boa
qualidade” pela classificação da USPSTF, avaliaram os
outcomesdesta revisão, mostrando não existir redução
significativa na incidência de CCR (RR=1,02; IC95%
[0,84-1,25]) quando a AAS foi usada na dose de 100 a
325mg/dia durante cinco a dez anos. Nenhum ECA ava-
liou a mortalidade por CCR.

Esta RS incluiu também EC, de qualidade «fraca» a
«boa», relativamente aos outcomes preconizados pelas
autoras. No EC Cancer Prevention Study II houve redu-
ção significativa na mortalidade por CCR em homens

(RR=0,58; IC95% [0,36-0,93]) e mulheres (RR=0,61;
IC95% [0,38-0,97]) com a utilização de AAS por 15 ou
mais anos, em doses variáveis (100-325mg/dia). Oito EC
mostraram redução significativa na incidência de CCR
(RR=0,78; IC95% [0,63-0,97]), quando a AAS era admi-
nistrada durante quatro a 12 anos, mas não especifica-
ram a dose mínima para obtenção deste efeito.

Esta RS incluiu ainda estudos CC, a maioria de qua-
lidade «limitada». Sete mostraram resultados inconsis-
tentes relativamente à incidência de CCR, sendo que
apenas três favoreceram a redução da incidência des-
te carcinoma, com a AAS em doses e duração variável,
impossibilitando a análise agrupada.

Esta RS avaliou os efeitos adversos hemorrágicos da
AAS. Uma RS mostrou aumento do risco de AVC he-
morrágico. Outras RS mostraram risco aumentado de
HGI. Estes efeitos adversos são dependentes da dose e
duração do tratamento, mas os estudos não são con-
sensuais na dose a partir do qual estes ocorrem, ha-
vendo relatos de ocorrência para doses ≥ 100mg/dia.
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População, Resultados Conclusão NE
Intervenção 

4 ECAs Após 20 anos de follow-up: A AAS reduziu a incidência e 1
mortalidade por carcinoma do cólon.

n=14.033 Incidência de carcinoma do cólon:
HR=0,35; IC95% [0,20-0,63, p<0,0001] A redução foi particularmente

AAS ≥ 75mg/dia Mortalidade por carcinoma do cólon: significativa para o carcinoma do cólon
vs HR=0,24; IC95% [0,11-0,52, p<0,0001] proximal.
placebo durante ≥ 5 anos Incidência de carcinoma do cólon proximal: 

HR=0,45; IC95% [0,28-0,74, p=0,001]
Mortalidade por carcinoma do cólon proximal: 
HR=0,34; IC95% [0,18-0,66, p=0,001]
Incidência de carcinoma retal: 
HR=0,58; IC95% [0,36-0,92, p=0,02]
Mortalidade por carcinoma retal: 
HR=0,47; IC95% [0,26-0,87, p=0,01]

Incidência de carcinoma do cólon distal: 
HR=1,10; IC95% [0,73-1,64, p=0,66]
Mortalidade por carcinoma do cólon distal: 
HR=1,21; IC95% [0,66-2,24, p=0,54]

QUADRO III. Revisão sistemática – Peter Rothwell e colaboradores (2010)3,8

Legenda: AAS = aspirina; ECA = ensaio clínico aleatorizado; NE = nível de evidência.



Assim, a RS de Catherine Dube e colaboradores ana-
lisou ECAs de «boa qualidade» e estudos observacionais
de «fraca a boa qualidade». Os ECAs não apontam para
diminuição da incidência de CCR, mas os estudos 
observacionais demonstram haver diminuição na mor-
talidade e da incidência de CCR, que parece ser mais
significativa com doses e duração superior do trata-
mento. A heterogeneidade das doses de AAS adminis-
trada e as diferenças no tempo de intervenção, bem
como a existência de resultados inconsistentes, leva-
nos a atribuir um NE 2 a esta RS.

3.3 Alaa Rostom e colaboradores (2007)2

A RS de Alaa Rostom e colaboradores2 englobou 39
estudos (Quadro V): ECAs, EC e CC.

Apenas um ECA avaliou a incidência de CCR com
AAS em dose de 81 a 325mg/dia e, mesmo após 12 anos
de tratamento, não mostrou redução desse outcome
(RR=1,03; IC95% [0,83-1,28]).

Os EC mostraram que o uso regular de AAS reduz a
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incidência de CCR (RR=0,78; IC95% [0,63-0,97]) com
redução do risco relativo de 15 a 40%. Um EC mostrou
que a AAS, administrada por 20 ou mais anos, reduzia
a incidência de CCR (RR=0,56; IC95% [0,36-0,9]). Outro
EC mostrou o mesmo efeito quando administrada mais
de duas vezes por semana por um período superior a
dois anos (RR=0,54; IC95% [0,34-0,83]). Dois EC mos-
traram efeito inconsistente da AAS na redução da mor-
talidade por CCR: um favoreceu o uso (integrado na RS
de Catherine Dube e colaboradores)9 e outro não mos-
trou redução da mortalidade por CCR (SMR=1,05;
IC95% [0,9-1,2]). 

Os estudos CC apresentaram grande heterogenei-
dade na exposição à AAS, dificultando a análise agru-
pada dos dados. Estes mostraram que a AAS adminis-
trada por quatro a seis anos poderia reduzir a incidên-
cia de CCR (RR=0,68; IC95% [0,54-0,8]), mas sem efei-
to se o tratamento tiver uma duração inferior a quatro
anos. Dois estudos CC avaliaram a dose de AAS capaz
de reduzir a incidência de CCR; apenas a dose de

População, Resultados Conclusão NE
Intervenção 

n=2.473.348 2 ECAs – Incidência de CCR: RR=1,02; IC95% Os ECAs não apontam para diminuição 2
[0,84-1,25] da incidência de CCR, mas os estudos

2 ECAs observacionais demonstram haver
1 EC (Cancer Prevention Study II) – diminuição na mortalidade e na

AAS 100-325mg/dia vs Mortalidade por CCR: incidência de CCR.
placebo, durante 5 - 10 anos – Homens (0,58; IC95% [0,36-0,93])

– Mulheres (0,61; IC95% [0,38-0,97]), com a
9 EC utilização de AAS ≥ 15 anos em doses variáveis

7 CC 8 EC – Incidência de CCR durante 4-12 anos em
dose mínima desconhecida: RR=0,78;
IC95% [0,63-0,97]

7 estudos CC – resultados inconsistentes 
relativamente à incidência de CCR 

Risco hemorrágico (> 100mg/dia):
– 84% de risco de AVC hemorrágico
– Risco de 1,6-3,1 de HGI

QUADRO IV. Revisão sistemática – Catherine Dube e colaboradores (2007)9

Legenda: AAS = aspirina; AVC = acidente vascular cerebral; CCR = carcinoma colorretal; CC = estudos caso-controlo; EC = estudos de coorte; ECA = en-

saio clínico aleatorizado; HGI = hemorragia gastrointestinal.



350mg/dia (RR=0,60; IC95% [0,5-0,9]), num dos estu-
dos, e de 300mg/dia (RR=0,60; IC95% [0,4-0,9]), no ou-
tro estudo, tiveram esse efeito.

Assim, esta RS demonstra que a AAS parece reduzir
a incidência de CCR para doses e duração de trata-
mento progressivamente mais elevadas. Contudo, os
resultados são inconsistentes, uma vez que apenas os
estudos observacionais favorecem a utilização da AAS. 

Os autores desta RS encontraram 11 RS que avalia-
ram os efeitos colaterais da AAS. A sua utilização, dia-
riamente ao longo de vários meses, associou-se a risco
de complicações gastrointestinais e de AVC hemorrá-
gico. Os estudos apresentaram grande heterogeneida-
de nas doses suscetíveis de causar estes efeitos, os quais
aumentam com doses progressivamente mais altas 
(≥ 100mg/dia).

Os estudos incluídos nesta RS apresentavam grande
heterogeneidade nas doses e duração do tratamento
com AAS, podendo interferir com o efeito do fármaco
nos outcomes.A inconsistência entre os estudos obser-
vacionais e ECAs desta RS permitiu atribuir-lhe um NE
2.

4. Estudo de coorte
O coorte simulado de Cesare Hassan e colaborado-

res (2012)10 (Quadro VI) envolveu uma população de
100.000 indivíduos integrados em ECAs, cujo outcome
era o efeito da AAS na prevenção CV. Esses indivíduos,
a quem era administrada AAS na dose de 75mg/dia, fo-
ram convidados a realizar o rastreio do CCR por colo-
noscopia total (CT) ou sigmoidoscopia (SC), pelo me-
nos a cada 10 anos. O objetivo foi avaliar o efeito da AAS,
isolada ou adicionada ao rastreio, na redução da mor-
talidade por CCR. Esses indivíduos tinham 50 anos de
idade no início do estudo e foram acompanhados du-
rante 30 anos. A AAS reduziu, por si só, em 41% a mor-
talidade por CCR, valor mais pronunciado quando adi-
cionada à CT ou SC na prevenção do CCR.

O efeito benéfico do AAS foi contrabalançado pela
ocorrência de 2.110 casos de HGI e 513 casos de AVC he-
morrágico. A taxa de mortalidade relacionada com AAS
ao longo da vida foi de 0,1% e a maioria dos partici-
pantes com efeitos colaterais tinham 65 anos ou mais. 
Trata-se de um coorte de elevada qualidade (prospeti-
vo, com tamanho adequado e follow-up superior a
80%), pelo que se atribuiu um NE 1.

5. Estudo original
O estudo original de Rob e colaboradores (2015)5

(Quadro VII) surgiu no seguimento de mulheres com
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População, Resultados Conclusão NE
Intervenção 

n=662.424 1 ECA (Physicians Health Study) – incidência de A AAS parece reduzir a incidência de 2
39 estudos: CCR (AAS 81-325mg/dia vs placebo, durante CCR, mas apenas os estudos
ECAs > 12 anos): RR=1,03; IC95% [0,83-1,28] observacionais favorecem a utilização
EC da AAS com redução do risco relativo
CC EC – Incidência de CCR com uso regular de na incidência de CCR de 15-40%.

AAS: RR=0,78; IC95% [0,63-0,97]
AAS vs placebo

CC – Incidência de CCR com uso de AAS por
4-6 anos: RR=0,68; IC95% [0,54-0,8]

Risco hemorrágico (> 100mg/dia):
– RR HGI 1,5-3,0
– 84% de risco de AVC hemorrágico

QUADROV. Revisão sistemática – Alaa Rostom e colaboradores (2007)2

Legenda: AAS = aspirina; AVC = acidente vascular cerebral; CCR = carcinoma colorretal; CC = estudos caso-controlo; EC = estudos de coorte; ECA = en-

saio clínico aleatorizado; HGI = hemorragia gastrointestinal.



idade igual ou superior a 45 anos, saudáveis, que inte-
graram um ECA (Women’s Health Study), cujo objetivo
foi determinar o efeito de 100mg de AAS, em dias al-
ternados, no CCR após 10 anos de tratamento.

O presente estudo original é um follow-up desse ECA
e avaliou o risco de CCR após 15 anos de tratamento,
demonstrando redução modesta desse risco (Redução
do Risco Absoluto (RRA)=0,14%; IC95% [0,02-0,59%]).
Por outro lado, a AAS mostrou aumentar o risco de HGI
em todas as mulheres (RRA=0,75%; IC95% [0,50-
1,00%]).

Considerando o benefício absoluto da AAS no CCR
e o risco hemorrágico concluiu-se que a AAS pode não
ser uma opção adequada na maioria das mulheres. O

risco hemorrágico é maior nas mulheres com 65 ou
mais anos, mas os benefícios no risco de CCR foram
também superiores nestas, podendo ponderar-se a uti-
lização da AAS neste grupo etário.

Trata-se de um estudo de elevada qualidade (tama-
nho adequado e follow-up superior a 80%). Embora
apresente espectro de participantes que pode não ser
representativo da população geral (mulheres saudáveis
e profissionais de saúde), poderá atribuir-se NE 1 pela
escala SORT.

CONCLUSÕES
Globalmente, os estudos parecem mostrar que a

AAS, na dose igual ou superior a 300mg/dia, adminis-
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População, Resultados Conclusão NE
Intervenção 

n=2.473.348 2 ECAs – Incidência de CCR: RR=1,02; IC95% Os ECAs não apontam para diminuição 2
[0,84-1,25] da incidência de CCR, mas os estudos

n=100.000 A AAS reduziu em 41% a mortalidade por CCR.

50-80 anos AAS + SC e AAS + CT reduziram em 69% e 81%,
AAS 75mg/dia respetivamente, a mortalidade por CCR.
vs
AAS + colonoscopia total AAS preveniu 76% da mortalidade por CCR
(CT) proximal não prevenido por rastreio endoscópico.
vs
AAS + sigmoidoscopia Risco hemorrágico:
(SC) durante 30 anos – Risco de 2,1% de HGI

– Risco de 0,5% de AVC hemorrágico

QUADROVI. Estudo de coorte simulado – Cesare Hassan e colaboradores (2012)10

Legenda: AAS = aspirina; AVC = acidente vascular cerebral; CCR = carcinoma colorretal; CC = estudos caso-controlo; EC = estudos de coorte; ECA = en-

saio clínico aleatorizado; HGI = hemorragia gastrointestinal.

População, Resultados Conclusão NE
Intervenção

n=27.939 Risco de CCR: Houve redução modesta do risco de 1
AAS 100mg em dias RRA=0,14%; IC95% [0,02-0,59%] CCR aos 15 anos.
alternados 
vs Risco hemorrágico: 
placebo durante 15 anos RRA=0,75%; IC95% [0,50-1,00%]

QUADROVII. Estudo original – Rob Kruijsdijk e colaboradores (2015)5

Legenda: AAS = aspirina; CCR = carcinoma colorretal; RRA = redução do risco absoluto.



trada durante cinco ou mais anos, poderá reduzir a in-
cidência de CCR, com efeito mais pronunciado para
além dos dez anos após o início da toma. Doses infe-
riores, menos frequentes e com duração de tratamen-
to inferior parecem ser menos efetivas. Contudo, a dose
igual ou superior a 75mg/dia poderá ser eventualmen-
te eficaz a longo prazo, como demonstrado por Roth-
well e colaboradores (NE 1).3

Desta forma, e apesar de se constatar que muitos es-
tudos têm sido realizados em relação a esta temática,
continua-se a perceber que a evidência é limitada.

Parece necessário realizar mais ECAs em grandes po-
pulações de médio risco para CCR. É também funda-
mental existir maior clareza na idade a partir da qual
existe benefício oncológico para a administração da
AAS.Mais estudos deverão focar-se na incidência e mor-
talidade por CCR, enquanto outcomes primários.

Permanece muita inconsistência de resultados no-
meadamente entre ECAs e estudos observacionais de
qualidade limitada. Estudos futuros deverão garantir
homogeneidade nas doses de AAS e duração do trata-
mento, ou seja, é necessário diminuir a heterogenei-
dade dos estudos e assegurar follow-up a longo prazo
que permita esclarecer o potencial efeito da AAS.

Será também necessário que a investigação futura
determine o impacto na redução do risco relativo de
CCR com a administração da AAS, assim como o nú-
mero necessário a tratar de indivíduos para reduzir a in-
cidência e mortalidade por CCR.

Um achado interessante, demonstrado por Cesare
Hassan e colaboradores,10 é o potencial efeito de «qui-
mioprevenção» da AAS na redução adicional da inci-
dência de CCR, quando combinada com a CT. A redu-
ção particularmente significativa da incidência e mor-
talidade por carcinoma do cólon proximal com a AAS,
demonstrada por Rothwell e colaboradores,3 poderá ser
também um achado promissor ao colmatar a potencial
dificuldade da CT na deteção do carcinoma do cólon
proximal.

Embora os efeitos colaterais da AAS sejam objetivos
secundários desta revisão, parece essencial ter em con-
sideração que estes podem surgir, nomeadamente as
complicações hemorrágicas. Estas deverão ser também
estudadas em ECAs futuros no sentido de esclarecer a
dose e a duração mínima que permita ao indivíduo ter
benefício oncológico máximo com o mínimo risco he-

morrágico. Para isto, é também necessário ter em con-
sideração as comorbilidades aquando da decisão de
administrar ou não a AAS.

De acordo com o corpo de evidências analisado nes-
ta revisão conclui-se que a AAS, administrada de forma
regular, poderá ser efetiva na redução da incidência do
CCR na população estudada (população adulta de ris-
co médio para CCR), com eventual impacto na morta-
lidade por CCR e com uma força de recomendação B
(SORT B). De futuro, será necessário avaliar o impacto
na redução do risco relativo de CCR e o número neces-
sário a tratar de indivíduos para reduzir a incidência e
mortalidade por CCR, assim como definir a dose ne-
cessária de AAS a administrar. 
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ABSTRACT

WHAT IS THE ROLE OF ASPIRIN IN PRIMARY PREVENTION OF COLORECTAL CANCER IN MEDIUM-RISK 
INDIVIDUALS? AN EVIDENCE-BASED REVIEW
Introduction: Colorectal cancer (CRC) is the second leading cause of cancer-related mortality in developed countries. Primary
prevention is bases on lifestyle changes, and chemoprophylaxis with aspirin® is currently under investigation. Some studies
have shown benefit of aspirin® in the prevention of CRC.
Objective: To determine the evidence the effect of aspirin® on CRC incidence and mortality in medium-risk adult subjects.
Methods: Randomised controlled trials, meta-analyses, systematic reviews, evidence based guidelines, as well as Portuguese
primary care journals and electronic databases, including MEDLINE and Cochrane Library, were searched. Searches were limi-
ted to publications between 1/4/2006 and 1/4/2016, in Portuguese, English or Spanish and used the MeSH terms: ‘Aspirin’, ‘Pri-
mary prevention’, and ‘Colorectal neoplasms’. The Strength of Recommendation Taxonomy (SORT) of the American Academy of
Family Physicians was used to rate the strength of a recommendation and the levels of evidence.
Results: Seventy-five papers were obtained, amongst which seven met the inclusion criteria: one evidence-based guideline, one
meta-analysis, three systematic reviews, one cohort study, and one original study. The guideline does not recommend aspirin®
for CRC prevention in medium risk individuals (SORT B). Overall, the studies seem to show that aspirin®, when administrated
for ≥ 5 years at a dose ≥ 300mg/day, may reduce the incidence of CRC, with a more pronounced effect 10 years after starting
treatment. Lower doses given less frequently or shorter treatment duration appear to be less effective.
Conclusions: When regularly administrated, aspirin® may reduce the incidence of CRC, with a possible impact on CRC morta-
lity (SORT B). However, the use of aspirin® should be recommended with caution because of the increased incidence of adver-
se, such as gastrointestinal bleeding. Further RCTs are needed to clarify which dose and duration provide the maximum cancer
benefit and minimal haemorrhagic risk.

Keywords: Aspirin; Primary prevention; Colorectal neoplasms.
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INTRODUÇÃO

A
interação mãe-filho é uma relação comple-
mentar, uma díade, que está em permanente
mudança e que idealmente fornece à criança
tudo o que ela precisa para um desenvolvi-

mento pleno. 
A mastite é uma patologia relativamente frequente

na mulher que amamenta. Surge maioritariamente nas
primeiras seis semanas após o parto (prevalência entre
75-95% antes do bebé completar os três meses de vida),
podendo, contudo, ocorrer ao longo de todo o período
da amamentação.1-3

A sua incidência é variável nas populações. Na Aus-
trália, onde 80% das mulheres amamenta e 50% das
mulheres se encontra a amamentar aos seis meses pós-
-parto, estudos populacionais relatam uma incidência
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Mastite por Candida em 
lactante: um relato de caso

RESUMO
Introdução:O leite materno é o alimento mais indicado para o bebé, em exclusividade até aos seis meses de vida, devendo ser
mantido até aos dois anos de idade. No entanto, para muitas mulheres, as dificuldades no aleitamento materno resultam na
sua cessação precoce. A dor mamária e a dor mamilar são queixas frequentes da lactante e dos motivos mais frequentes de in-
terrupção da amamentação. A infeção por Candida é uma causa de dor mamária e mamilar de difícil diagnóstico. Este caso clí-
nico aborda as características da dor mamária desta infeção fúngica, bem como o seu diagnóstico, fatores de risco e tratamento.
Descrição do caso: Mulher, 36 anos, saudável, tem o primeiro filho em abril de 2016 (gravidez e parto sem complicações). A
realizar amamentação exclusiva, indolor, até o bebé ter cerca de um mês, altura em que inicia dor na mama direita. Recorre a
dois médicos, de especialidades diferentes, tendo sido medicada com flucloxacilina oral. Por ausência de melhoria e pelas quei-
xas mantidas recorre ao médico de família. Refere dor intensa nos quadrantes inferiores, tipo facada, com agravamento após a
mamada. O exame objetivo da mãe e do bebé são inespecíficos. Pela semiologia apresentada, gravidade do quadro e duração
das queixas opta-se por prova terapêutica com fluconazol oral (lactante) e miconazol gel oral (bebé), com cuidados higiénicos
associados. Após duas semanas de terapêutica, a mãe fica assintomática e a amamentar sem dor.
Comentário: O diagnóstico e o tratamento da mastite a Candida em lactantes são desafiantes pela variedade de semiologia
possível. A evidência científica sobre este tema é escassa, havendo poucos estudos que confirmem laboratorialmente a pre-
sença de Candida no leite materno em lactantes sintomáticas. É importante que os médicos de família estejam atentos à se-
miologia desta infeção e ao sofrimento que esta poderá causar. Neste caso clínico, a prova terapêutica veio a confirmar a hi-
pótese diagnóstica de mastite a Candida e reduzir o sofrimento materno-fetal.

Palavras-chave: Aleitamento materno; Mastite.

de mastite de 15-20% nos primeiros seis meses.4 Já nos
EUA, um estudo de coorte americano que acompanhou
946 lactantes, verificou que 9,5% destas mulheres tive-
ram mastite ao longo dos três meses pós-parto.2,5

A mastite a Candida é uma causa pouco frequente,
sem diagnóstico preciso e mesmo contestada por al-
guns autores, devido à inexistência de estudos de boa
qualidade ou com confirmação laboratorial microbio-
lógica.6-7 Um estudo americano de 1996 estimou que
cerca de 18%, de um total de 61 lactantes com dor ma-
milar, tinham mastite a Candida.6,8

Este caso clínico tem como objetivo principal aler-
tar para a dificuldade diagnóstica da mastite a Candi-
da e para a importância do seu tratamento.

DESCRIÇÃO DO CASO
Utente do sexo feminino, 36 anos, casada, membro

de uma família nuclear, fase II do ciclo de Duvall, pro-
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Rev Port Med Geral Fam 2019;35:53-6

53relatosdecaso

fessora. Sem alergias conhecidas, consumo de álcool ou
tabaco, está medicada com contracetivo oral (desoges-
trel 75 µg/dia). Como antecedentes pessoais há a sa-
lientar apenas escoliose. G1P1 com bebé do sexo mas-
culino, nascido em abril de 2016, parto eutócico, sem
complicações, a fazer aleitamento materno exclusivo.
Vem a uma consulta de doença aguda no final de ju-

nho de 2016, por dor na mama direita com cerca de 1,5
mês de evolução (2,5 meses pós-parto). Já havia recor-
rido a dois médicos de diferentes especialidades: o pri-
meiro não objetivou sinais de candidíase no bebé ou al-
terações mamárias na mãe que justificassem terapêu-
tica; no segundo foi medicada com flucloxacilina oral,
500mg de 8 em 8 horas, durante sete dias, sem melho-
ria. Segundo a utente, as características da dor e as al-
terações mamárias mantiveram-se iguais, à exceção da
dor, que teve um agravamento progressivo. Assim, duas
semanas após o término do antibiótico recorre à Uni-
dade de Saúde Familiar, referindo agravamento álgico,
e pondera cessar a amamentação. Apresenta dor loca-
lizada nos quadrantes inferiores da mama direita, tipo
facada, intensa, com agravamento após a mamada.
Sem febre ou outras queixas. À observação mamária
detetam-se apenas achados inespecíficos, como ligei-
ra hiperémia e calor da pele dos quadrantes inferiores.
O mamilo não tinha quaisquer alterações (antes e após
a mamada). A palpação mamária/mamilar era indolor
e não se palpavam nódulos ou massas. No bebé não se
objetivam sinais de candidíase e a pega aparentava ser
correta.
É medicada com paracetamol para as dores e reco-

menda-se aplicação de gelo após a mamada, infor-
mando-se de que iria ser contactada no dia seguinte,
após o estudo do caso. Assim, depois da pesquisa de bi-
bliografia adequada e respetiva integração com os da-
dos colhidos na consulta, conclui-se que a hipótese
diagnóstica de mastite ductal a fungo (sendo a mais
frequente mastite a Candida albicans)1 se adequa como
etiologia do quadro álgico. Contacta-se a doente e pro-
põe-se prova terapêutica com fluconazol oral, 200mg
por dia (400mg no primeiro dia), durante duas a três se-
manas para a mãe e miconazol (gel oral) para o bebé,
2,5ml de 12 em 12 horas, durante sete dias. Como res-
tantes cuidados recomenda-se a mudança frequente
das fraldas do bebé, a exposição das mamas ao ar, a la-
vagem das mãos antes e após a mamada e a esteriliza-

ção de chuchas, bomba de extração de leite e biberões.
Uma semana e meia depois de iniciar o tratamento,

a utente volta à consulta, já sem dor e a amamentar
sem problemas. Completou duas semanas de antifún-
gico, com melhoria completa e remissão da sintoma-
tologia.

COMENTÁRIO
Os benefícios do aleitamento materno são inúmeros

e já conhecidos.6,9 Apesar das recomendações e da evi-
dência dos seus benefícios, a maioria das mulheres para
de amamentar antes do tempo recomendado.2-3,9 A dor
mamilar e a dor mamária são das causas mais fre-
quentes de interrupção do aleitamento materno e, de
entre as suas inúmeras etiologias, a mastite a Candida
é uma causa possível e pouco frequente.1,6,9

A mama da lactante e a cavidade oral do bebé estão
muitas vezes colonizadas com diversas espécies de
Candida, mais frequentemente a Candida albicans.1,6

Podendo ser comensal não há sintomas, mas um so-
brecrescimento deste fungo, mais provável num am-
biente húmido e rico em açúcar como o da mama da
lactante, pode propiciar uma infeção.6 Quando esta
ocorre pode ser superficial/cutânea ou profunda/duc-
tal e afetar uma ou as duas mamas, tornando o trata-
mento desafiante.1,6

Na literatura estudada há referência a alguns fatores
de risco, quer da mãe quer do bebé. Salienta-se, no en-
tanto, que há poucos estudos sobre este tema, sendo
que a identificação de alguns destes fatores se baseia
apenas em relatos de pacientes.3 No que diz respeito à
mãe, existe associação com antibioterapia recente,
imunodepressão, infeções fúngicas recorrentes, ingur-
gitamento mamário, traumatismo mamilar, uso de ma-
milos de silicone ou de bombas de extração de leite, in-
gestão de grandes quantidades de produtos lácteos, be-
bidas alcoólicas, produtos açucarados ou adoçantes,
entre outros.1-2,6,10,12 Como fatores de risco do bebé está
descrita a existência de candidíase oral, perineal ou ou-
tra, antibioterapia recente, prematuridade, imunode-
pressão, utilização de chuchas ou tetinas.1-2,6,10,12

A semiologia é muito diversa.1-2 Na candidíase intra-
ductal pode ocorrer dor mamária intensa tipo «facada»,
«queimadura» ou «picada de alfinete», habitualmente
durante ou após a mamada, sendo o início da mama-
da geralmente indolor.6,9-10,12 Alterações cutâneas no ma-
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milo e/ou na aréola (pele brilhante, escamosa, erite-
matosa, pruriginosa, edemaciada, gretada ou com pla-
cas brancas) podem estar presentes (candidíase cutâ-
nea da mama), assim como sinais de infeção fúngica no
bebé (orais ou perineais), recusa alimentar, choro ou si-
nais de candidíase vaginal na mãe.1,9-10,12 Pode haver au-
sência de sintomas.1,6,12 O companheiro também pode
apresentar um sobrecrescimento fúngico a nível do pé-
nis (balanite por Candida), sintomático ou não.1-2

O diagnóstico da mastite a Candidana lactante é di-
fícil, pois é frequentemente baseado em sinais e sinto-
mas subjetivos e inespecíficos.1-2,9,12

A cultura do leite materno é, na maioria das vezes,
pouco útil, devido à dificuldade do crescimento do mi-
crorganismo no leite (é inibido pela lactoferrina).1-3 A
adição de ferro ao leite evita este fenómeno, mas é um
método cultural que não está habitualmente disponí-
vel na prática clínica.1-2

A evidência científica sobre o tema é escassa, são
poucos os estudos que confirmaram laboratorialmen-
te a presença de Candida.Francis-Morrill e colabora-
dores avaliaram a sensibilidade, a especificidade, o va-
lor preditivo positivo (VPP) e o índice de verosimilhan-
ça dos sinais e sintomas de mastite a Candida através
da confirmação da presença deste fungo no mamilo,
aréola ou no leite de 100 lactantes. Concluíram que o
VPP era maior na presença de três ou mais sinais ou sin-
tomas em simultâneo, ou se coexistirem alterações cu-
tâneas do mamilo e da aréola, ou na presença de uma
destas alterações associadas a dor mamária. No entan-
to, um VPP superior a 70% e a decisão de tratamento an-
tifúngico baseada só em sinais e sintomas não consi-
dera a possibilidade de etiologias mistas (bacteriana e
fúngica) ou de resistência ao tratamento escolhido.2,7

Assim, a suspeita de mastite aCandidadeve ser con-
siderada quando a dor tem as características acima des-
critas e é desproporcional aos achados físicos, estando
frequentemente associada a infeções fúngicas do bebé
ou da mãe.3,9-10

A observação da mamada é também essencial, uma
vez que grande parte das dores mamárias da lactante
são devidas a uma má pega, facilmente corrigível e o es-
vaziamento completo da mama reduz o risco de mas-
tite.3,9,11

Outras hipóteses diagnósticas, como vasoconstrição
mamilar (pode ocorrer em lactantes que têm fenóme-

no de Raynaud ou aumento da sensibilidade mamilar),
ingurgitamento mamário, abcesso mamário, galacto-
celo ou traumatismo mamilar, devem ser colocadas e ex-
cluídas através da história clínica e exame objetivo.1-2,9,11

A hipótese de mastite bacteriana a Staphylococcus au-
reus, particularmente às estirpes resistentes à meticili-
na (MRSA), também deve ser descartada, denotando-se
que nesta patologia há geralmente associação a mial-
gias, fadiga, cefaleia e febre (38,5 °C).3,12-13 Têm sido rea-
lizados diversos estudos no sentido de perceber melhor
quais os microrganismos responsáveis por esta mastal-
gia. Surpreendentemente, em grande parte dos casos
são causadas por estafilococos coagulase-negativos e
estreptococos, muitos destes comensais da mama ma-
terna e/ou flora oral do bebé.13 Não produtores de toxi-
nas (responsáveis por reação inflamatória local ou sis-
témica), a semiologia nestes casos é ligeira, podendo
ocorrer dor tipo queimadura e sensação de produção de
pouco leite, não ocorrendo hiperémia mamária.13O car-
cinoma inflamatório da mama deve ser considerado
quando coexiste linfadenopatia axilar e no caso de o tra-
tamento adequado da eventual mastite não resolver o
quadro.3,9

No que diz respeito à abordagem terapêutica da mas-
tite a Candida, a mãe e o bebé devem ser tratados si-
multaneamente, mesmo que o bebé não apresente si-
nais de candidíase.2-3 Se o companheiro tiver queixas,
também deve ser medicado. O esquema terapêutico
proposto é baseado na experiência clínica e na opinião
de peritos em aleitamento materno.9-10,12

Inicialmente o tratamento consiste em:
• Bebé: miconazol gel oral (posologia dependente da
idade) ou nistatina em suspensão oral (100.000 UI,
quatro vezes por dia, após as mamadas), durante
duas semanas ou até ausência de sintomas há uma
semana.2-3,6,9,12 É preferível evitar o uso da nistatina
devido ao número elevado de resistências (40%).2,6,10

• Mãe: miconazol, clotrimazol ou cetaconazol tópi-
cos, durante duas semanas, com massagem suave
mamilar após cada mamada (e remoção antes da
mamada seguinte, no caso de clotrimazol e cetoco-
nazol).2,6,9-10,12 

O violeta de genciana a 1% (solução em água) tam-
bém pode ser utilizado como agente inicial se a dor for
intensa ou quando não há resposta aos agentes tópicos
acima referidos. Apesar de ser uma opção bastante eco-



nómica é pouco usado, pois mancha muito. Este deve
ser aplicado nos mamilos, aréolas e na boca da crian-
ça com um cotonete, uma vez por dia, durante três a
quatro dias.3,9,11-12

Se a dor persistir, as alternativas são:
• Bebé: terapêutica tópica (igual ao tratamento inicial)
ou fluconazol oral (posologia dependente do peso da
criança).2-3,6,9,12

• Mãe: fluconazol oral (400mg no primeiro dia), se-
guida de 200mg por dia ou nistatina em suspensão
oral (500.000 UI quatro vezes por dia), durante duas
semanas ou até ausência de sintomas há uma se-
mana.2-3,6,9-12

Está recomendada a manutenção do aleitamento
materno durante o tratamento.2 Regista-se alguma re-
lutância na prescrição de fluconazol oral a lactantes,
sendo, no entanto, este fármaco seguro durante a ama-
mentação.2,6,9

É essencial expor as mamas ao ar, lavar as mãos an-
tes e após a muda de fralda e a amamentação, esterili-
zar chuchas, mamilos de silicone, bombas mamárias ou
biberões.1,6,10

Todos os médicos que tratam lactantes devem estar
atentos à possibilidade de mastite a Candida como cau-
sa de dor mamária.6 Esta patologia, apesar de pouco fre-
quente, é responsável por grande sofrimento da díade
mãe-filho e, muitas vezes, pela cessação do aleitamen-
to materno.6

Existe pouca evidência científica no que diz respei-
to a fatores de risco, diagnóstico e tratamento desta in-
feção fúngica.
Este caso clínico aborda um subtipo de mastite, pa-

tologia frequente embora de diagnóstico nem sempre
fácil. De entre os inúmeros diagnósticos possíveis, a
suspeição diagnóstica de mastite intraductal a Candi-
da foi mais forte, devido à história clínica, às alterações
ao exame objetivo e à evolução clínica do quadro apre-
sentado pela lactante: dor intensa com mês e meio de
evolução, a agravar; a terapêutica antibiótica já efetua-
da (flucloxacilina, antibiótico correto para Streptococ-
cus e Staphylococcus não meticilino-resistentes) não
surtiu qualquer efeito; não havia febre ou sinais de va-
sospasmo; durante bastante tempo a utente esteve sem
medicação e, portanto, a terapêutica conservadora não
resolveria a situação; as queixas eram compatíveis com
mastite ductal a Candida, apesar de toda a incerteza
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deste diagnóstico. Assim, com a iminência de parar de
amamentar, o elevado sofrimento apresentado e a clí-
nica compatível, optou-se por realizar uma prova tera-
pêutica com fluconazol oral. Idealmente, a mãe deve-
ria ter sido informada da falta de evidência desta pato-
logia e dos eventuais riscos do seu tratamento sem a
confirmação laboratorial. Em lactantes que fazem ou-
tros medicamentos pode ser importante a marcação
de uma consulta prévia à prescrição de fluconazol, de
modo a inferir sobre eventuais interações medicamen-
tosas. Se a terapêutica com este antifúngico for pro-
longada poderá ser necessária uma avaliação dos valo-
res das enzimas hepáticas e, havendo um aumento,
uma monitorização mais apertada deverá ser realiza-
da para prevenir a toxicidade hepática (sendo a maio-
ria reversível com a suspensão do fármaco).14 Os bene-
fícios do tratamento devem também ser ponderados.
Sendo saudável a lactante deste caso clínico, a suspei-
ta de mastite a Candidamuito forte e o tratamento não
prolongado, considerou-se que os benefícios foram su-
periores aos riscos. O tratamento efetuado veio a reve-
lar-se eficaz na supressão das queixas e do sofrimento
da lactante.
Pela continuidade de cuidados e proximidade com

o utente, o médico de família encontra-se numa posi-
ção privilegiada para abordar problemas do puerpério
e da maternidade e acompanhar de perto os riscos/be-
nefícios da sua atitude, não esquecendo que no centro
da sua decisão está sempre o utente.
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ABSTRACT

CANDIDAMASTITIS IN A BREASTFEEDING WOMAN: A CASE REPORT
Introduction: Breast milk is the most suitable food for the baby, exclusively until six months of age, and should be kept up to
two years of age. However, for many women, difficulties in breastfeeding result in its premature discontinuation. Breast and
nipple pain are frequent complaints and the most frequent reasons for discontinuation of breastfeeding. Candida infection is
a cause of breast and nipple pain as represents a challenging diagnosis. This case report addresses the characteristics of breast
pain in the context of this fungal infection, as well as its diagnosis, risk factors, and treatment.
Case report: Female, 36 years old, healthy, had her first child in April 2016 (uncomplicated pregnancy and childbirth). Exclu-
sive breastfeeding, without pain, until the baby was about a month old, when she started began complaining breast pain (right
breast). She was observed by two different specialists and was medicated with oral flucloxacilin. Due to the lack of improve-
ment and the ongoing complaints, she decides to go to her primary care center. The pain was very intense, like stabbing, and
worsened after feeding her baby. The physical examination of both mother and baby was non-specific.

Due to the semiology presented, severity of the symptoms and duration of complaints, oral fluconazole was prescribe to the
mother, and oral miconazole gel for the baby, with as well as usual personal hygiene care. After two weeks of treatment, the
woman became asymptomatic and was able to breastfeed without pain.
Comment:The diagnosis and treatment of Candida mastitis in breastfeeding women are challenging due to the variety of symp-
toms that women may experience. The scientific evidence is scarce, with few studies confirming the presence of Candida in the
breast milk. It is important for family doctors to be aware of this infection and the suffering it may cause. In this clinical case,
the results of the therapeutic choice confirmed the diagnostic hypothesis of Candida mastitis and reduced maternal and fetal
distress.

Keywords: Breastfeeding; Mastitis.
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INTRODUCTION

W
hen compared to younger patients, syn-
cope in the elderly can be a diagnostic
and therapeutic challenge. This condi-
tion is associated with higher mortality,

morbidity, and impact on quality of life. In one of the
largest epidemiologic studies that evaluated the inci-
dence and prognosis of syncope, 11% who were follo-
wed for an average of 17 years as part of the Framing-
ham Heart Study reported a syncopal episode.1 The in-
cidence of syncope increased with age, with a sharp rise
at age 70 years. The increased risk of syncope in elder-
ly patients appears to be due to age- and disease-rela-
ted abnormalities and multiple medications, that im-
pair the ability to respond to physiologic stresses.2 Cog-
nitive decline also complicates many aspects of inves-
tigation and management. Diagnosis of syncope within
this population requires enhanced and additional skills

Sofia Oliveira Correia,1 Daniel Pereira,2 Rosa Ribeiro2

Individualized and 
multidisciplinary approach of
syncope in the elderly: a case
report

ABSTRACT
Syncope is a frequent reason for emergency room visits. In the elderly, multiple chronic conditions can difficult the diagnosis.
In this case, an unexpected association between symptoms and the final diagnosis was a clinical challenge. An 80-year-old Cau-
casian man presents with syncopal episodes after a cough. Dizziness and visual changes were the only preceding complaints.
Structured assessment is needed to face any patient, but is particularly important in the older patient because there are seve-
ral constraints that hinder the approach: chronic diseases, different physiology, and clinical history sometimes more nonspeci-
fic. Thus, a diagnostic approach is discussed, with special focus in carotid sinus syndrome.

Keywords: Carotid sinus; Cough; Aged; Syncope

due to atypical presentations, amnesia for events and
the overlap with falls.

For a correct clinical approach, broad knowledge is
required: from the multiple chronic conditions and the
polypharmacy involved to the appreciation of the di-
verse clinical presentation.3

METHODS
In order to discuss the clinical approach of syncope

in the elderly, we present a clinical case of an 80-year-
old man, presents with syncopal episodes after a cough.

CASE PRESENTATION
The subject of this report is an 80-year-old caucasian

male. He had mild aortic stenosis with no systolic dys-
function, type 2 diabetes and chronic kidney disease
stage 3.

The patient was admitted to the Emergency Depart-
ment for syncopal episodes after hacking cough (four
in two weeks). No other triggers were identified. The
episodes were immediately preceded by dizziness and
visual disturbances, without postural changes what-
soever. He recovered spontaneously. He denied any as-
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sociated chest pain, dyspnea or palpitations. No tonic-
clonic activity was witnessed, and he experienced no
urinary or fecal incontinence.

On admission, he presented without focal neurolo-
gic findings. His heart rate was regular; blood pressure
was 136/72mmHg without orthostatic changes. Thora-
cic and abdominal physical examination was unre-
markable.

Levels of serum electrolytes, glucose, blood urea,
creatinine, and complete blood counts were normal.
D-dimers were normal. An electrocardiogram showed
a regular rhythm consistent with sinus bradycardia
(45bpm). Chest X-ray was clear with no pleural or pa-
renchymal findings and results of a computed tomo-
graphic scan of his chest were negative for an embolic
event.

Twenty-four-hour Holter ECGmonitoring reveals no
atrioventricular or intraventricular conduction abnor-
malities. A transthoracic echocardiogram revealed nor-
mal left ventricle function and no progression of his
aortic stenosis (max 28mmHg) when compared to the
last echocardiogram in 2013 (max 25mmHg).

In this case, there was no relation between symp-
toms and shaving or the use of tight collars, the only
cough was admitted as a trigger.

Nevertheless, we proceeded to the carotid sinus mas-
sage (CSM), culminating in a pause for more than three
seconds and syncope. The patient reports that the epi-
sode was similar to what happens spontaneously after
a cough, with similar visual changes and dizziness.

He was evaluated by a cardiologist and treated with
a dual-chamber (DDDR) pacemaker insertion.

Further investigation was conducted to investigate
the cause of a cough. Computed tomography (CT) of the
chest excluded significant pulmonary pathology. Bron-
choscopy documented discrete bronchomalacia. Lung
function tests documented a light restrictive and obs-
truction component and the patient was oriented to a
pneumologist consultation.

The patient’s long-term follow-up was performed
and he was well for ten months after these episodes
without any evidence of recurrent syncope.

DISCUSSION
We can classify syncope by the main cause: cardiac

causes (arrhythmias, valvular disease); neurally me-

diated (vasovagal syncope, carotid sinus syndrome, si-
tuational syncope) and orthostatic hypotension.3-4 In
general, vasovagal attacks are the most common cause
of syncope, followed by cardiac etiologies. 

Syncope of cardiac etiology is responsible for one-
third of the cases in older population5-6 and should be
promptly excluded given the high morbidity and mor-
tality.5 The primary responsibility of the emergency cli-
nician is to assess whether a life-threatening cause of
syncope is present, and to provide appropriate mana-
gement and disposition: cardiac syncope, blood loss,
pulmonary embolism, and subarachnoid hemorrhage.

Therefore, we excluded the three main cardiac cau-
ses. Pulmonary thromboembolism, because there were
no suggestive clinical findings and D-dimers were wi-
thin the normal range; arrhythmias, with an electro-
cardiogram and 24-hour Holter monitoring; and signi-
ficant valvular disease or left ventricular outflow obs-
truction with an echocardiogram.

The first diagnostic hypothesis was the progression
of the previously known aortic stenosis, which is a po-
tential cause of syncope after maneuvers such as cou-
ghing.

Orthostatic hypotension (OH) secondary to autono-
mic neuropathy was ruled out because the description
of the event is not compatible and objective examina-
tion was negative.

The most common cause of syncope in all age groups
is the neuromediated (vasovagal, related to the situa-
tion – cough, defecation, emotion, and the carotid si-
nus syndrome).4 The pathophysiology of neuromedia-
ted syncope is still unclear, it is most likely due to a
combination of several factors: changes in the autono-
mic nervous system, hormonal changes, coexistence of
multiple pathologies and polypharmacy.3

Vasovagal syncope is classically preceded by pro-
dromes (pallor, sweating, and nausea) at young age, but
may not be so in the elderly.7 This cause is more com-
mon in a healthy young patient.

Carotid sinus syncope syndrome is a neuromediated
subtype almost exclusive to the elderly. There is evi-
dence that the hypersensitivity of the carotid sinus may
be an epiphenomenon associated with old age and not
a true disease entity.8-9 Contributing to this notion is the
fact that carotid sinus hypersensitivity can be present
in asymptomatic elderly.9
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In a retrospective analysis of the case, the diagnosis
could have been made sooner if the carotid sinus mas-
sage was performed earlier, this procedure is recom-
mended for all patients with unexplained syncope over
40 years old in the absence of formal contraindications.

In previous studies, neck movements were related to
carotid sinus hypersensitivity inducing hypotension.10

Therefore, given that the triggering factor in our clini-
cal case is a cough, carotid sinus massage was perfor-
med which allowed the diagnosis, so we proceeded to
pacemaker implantation. According to the most recent
guidelines, treatment with proven scientific evidence
(Class IIb) is the pacemaker therapy.11 In previous stu-
dies, there was a 75% reduction in the number of epi-
sodes of syncope in 5 years12 and recurrence in ~20% in
5 years.13The decision to implant a pacemaker needs to
be made in the clinical context. Prodrome and episo-
des occurring in typical predisposing situations for re-
flex syncope are predictive of post-implantation recur-
rence but not a positive tilt test.14 Considering these fac-
tors and the syncope low impact on overall survival,
some authors defend that lifestyle counseling can be
the first option when the clinical presentation is less se-
vere.15

A variety of disorders can be associated with cough
syncope: dysfunction of the central nervous system
(brain tumors, tonsil herniation, hydrocephalus, caro-
tid arterial occlusive disease, medullary infarction); car-
diovascular disorders (aortic stenosis, hypersensitive
carotid sinus syndrome, cor pulmonale, constrictive
pericarditis); asthma; pertussis; cystic fibrosis; tra-
queobroncomalacea; gastroesophageal reflux; herpetic
tracheobronchitis; influenza infection; solitary fibrous
tumor of the pleura.16We also have to consider the pos-
sibility that a cough is only a co-morbidity and does
not really present a causal link with the event.

As in this case, several causes can coexist: arrhyth-
mias, vasovagal, carotid sinus hypersensitive and ort-
hostatic hypotension, that can together contribute to
episodes of syncope.3 We considered that syncope re-
lated to the situation (cough) and carotid sinus synco-
pe syndrome can both be the main cause.

In conclusion, a structured and comprehensive as-
sessment is needed to face this challenging diagnostic.
Like many other clinical entities, syncope in the elder-
ly needs an organized approach. 

CONSENT
Written informed consent was obtained from the pa-

tient for publication of this case report and any ac-
companying images. A copy of the written consent is
available for review by the Editor-in-Chief of this jour-
nal.
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RESUMO

ABORDAGEM INDIVIDUALIZADA E MULTIDISCIPLINAR DE UM CASO DE SÍNCOPE NO IDOSO
Uma causa muito frequente de ida ao serviço de urgência é a síncope. No idoso, as patologias crónicas e a polimedicação difi-
cultam a abordagem diagnóstica. No caso clínico que se apresenta a abordagem foi um desafio para a equipa médica, dada a
história clínica ser tão frustre. Assim, apresenta-se o caso de um homem de 80 anos que recorre ao serviço de urgência por sín-
cope desencadeada pela tosse. Referia apenas tonturas e alterações visuais antes da perda de consciência. É discutida a abor-
dagem diagnóstica da síncope e os diagnósticos diferenciais, em especial a síndroma do seio carotídeo.

Palavras-chave: Seio carotídeo; Tosse; Síncope; Idoso
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INTRODUÇÃO

A
palavra halitose deriva da conjugação dos ter-
mos em latim halitus (ar expirado) e osis (al-
teração patológica), sendo usada para des-
crever qualquer odor desagradável no ar ex-

pirado.1-2 Esta queixa, muitas vezes motivo de consulta
na medicina geral e familiar, é outras tantas desvalori-
zada.1-2 É, como tal, importante avaliar corretamente
este sintoma, a fim de providenciar uma adequada
orientação. O objetivo desta revisão foi criar uma pro-
posta de um protocolo de atuação para a abordagem da
halitose nos cuidados de saúde primários.

Inês Pereira,1 Sónia Marcelo,2 Suzete André,3 Nuno Lousan4

Abordagem da halitose nos
cuidados de saúde primários:
proposta de um protocolo de
atuação

RESUMO
Objetivos: A halitose, apesar de ser um sintoma com prevalência desconhecida, é um motivo muito frequente de consulta na
medicina geral e familiar. O objetivo desta revisão foi criar uma proposta de protocolo de atuação para a abordagem da hali-
tose nos cuidados de saúde primários.
Fontes de dados: Efetuou-se pesquisa na base de dados PubMed/MEDLINE.
Discussão: Realizou-se uma revisão da temática divida nos seguintes subtítulos: epidemiologia; classificação; etiologia; fisio-
patologia; diagnóstico; e abordagem.
Conclusões: A queixa de halitose é multifacetada na etiologia, devendo a sua abordagem ser multifatorial. Um protocolo de
atuação simples nos cuidados de saúde primários poderá orientar uma avaliação completa desta condição, através de uma ana-
mnese baseada na evidência, um exame físico detalhado e uma referenciação adequada aos cuidados de saúde secundários.

Palavras-chave: Halitose; Cuidados de saúde primários; Protocolo de atuação.

FONTES DE DADOS
Efetuou-se pesquisa bibliográfica na base de dados

eletrónica PubMed/MEDLINE, utilizando o termo
MeSH halitosis, selecionando artigos de revisão nas lín-
guas portuguesa, espanhola e inglesa, publicados en-
tre 1 de janeiro de 2000 e 31 de dezembro de 2015. Ob-
tiveram-se 82 artigos, dos quais se excluíram 67 pelo tí-
tulo e/ou pelo abstract, por não estarem relacionados
com o tema em questão, tendo sido revistos 15.

DISCUSSÃO
Epidemiologia

A prevalência da halitose é desconhecida, variando nos
diversos estudos analisados.3-5 Esta discrepância poderá
resultar de uma variabilidade na perceção dos odores en-
tre indivíduos de diferentes culturas e etnias, de uma au-
sência de uniformidade na avaliação da queixa e/ou de
uma disparidade entre uma halitose autopercebida e uma
halitose clinicamente detetada.3-5É sabido não existir uma
relação entre este sintoma e o género e a idade.3-5

artigobreveDOI: 10.32385/rpmgf.v35i1.11818
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Classificação
Apesar de não existir uma classificação formal para

a halitose, este sintoma pode definir-se clinicamente
em três tipos: halitose genuína, pseudo-halitose e ha-
litofobia.5-6,8

A halitose genuína classifica-se em dois tipos clíni-
cos: halitose fisiológica (também denominada de hali-

tose matinal) e halitose patológica (subdividida, por
sua vez, em halitose oral e halitose extra-oral).5-6,8

A pseudo-halitose refere-se à queixa subjetiva de ha-
litose, sem a existência objetiva da mesma.5-6,8

A halitofobia designa a queixa subjetiva de halitose
após o tratamento de uma halitose genuína ou uma
pseudo-halitose sem a existência, porém, ao exame fí-

Halitose genuína patológica Causa

Oral • Língua saburrosa

• Gengivite (ulcerativa necrosante aguda, herpética), estomatite, periodontite do adulto e 
agressiva, pericoronite, alveolite

• Deficiente higiene oral, cárie em atividade, polpa dentária necrótica exposta, ulceração oral

• Xerostomia, patologia das glândulas salivares

• Hábitos (respiração bucal, tabagismo, etilismo)

• Anomalias craniofaciais (fenda palatina)

• Neoplasia

Otorrinolaringológica • Sinusite, amigdalite (e amigdalite crónica caseosa), faringite, abcesso retrofaríngeo

• Escorrência nasal posterior, pólipo nasal

• Rinite atrófica com superinfeção bacteriana (resseção tumoral, radioterapia, abuso de 
descongestionante, abuso de cocaína)

• Neoplasia

Extra-oral • Pneumológica:

– Bronquite, bronquiectasia, asma

• Gastrenterológica:

– Divertículo de Zenker, hérnia do hiato, esofagite, doença do refluxo gastroesofágico

– Helicobacter pylori, parasitose

– Estenose pilórica, obstrução duodenal, síndroma de má absorção

– Insuficiência hepática, insuficiência renal, insuficiência pancreática

• Metabólica:

– Desidratação, cetoacidose diabética, trimetilaminúria, hipermetioninemia, tirosinemia, ciclo
menstrual

– Stress, descanso não reparador, atividade excessiva

• Alimentar:

– Compulsão alimentar (e consequente má digestão)

– Alho, cebola, alimentos picantes

• Infeciosa:

– Patologia aguda febril, infeção não diagnosticada, imunossupressão

• Farmacológica:

– Hidrato de cloral, nitritos e nitratos, dimetil sulfóxido, dissulfiram, agentes citotóxicos, 
fenotiazidas, anfetaminas, abuso de solventes

• Neoplásica

QUADRO I. Causas de halitose genuína patológica
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sico, de sinais objetivos de halitose.5-6,8 Pensa-se que
possa estar associada a uma perturbação psiquiátrica,
como um delírio ou uma hipocondria monossintomá-
tica.5-6,8

Etiologia
A halitose genuína patológica tem uma etiologia oral

(ou relacionada) em 87% dos casos e uma etiologia ex-
tra-oral em 13% dos casos.4-8,10 No Quadro I são expos-
tas detalhadamente as causas de halitose genuína pa-
tológica (oral, otorrinolaringológica e extra-oral).4-8,10

Fisiopatologia
A fisiopatologia da halitose genuína patológica está,

ainda, pouco estudada.5-6

A patogénese exata da halitose genuína patológica
oral é desconhecida.5-6 Pensa-se que possa estar rela-

cionada com uma interação complexa entre proteínas
(presentes em sangue do sulco gengival e restos ali-
mentares, saliva e células, localizados, sobretudo, no
dorso posterior da língua e em bolsas periodontais) e
microrganismos proteolíticos anaeróbios Gram-nega-
tivos e um Gram-positivo (o Stomatococcus mucilagi-
nusé o único Gram-positivo associado a esta condição),
que origina uma putrefação microbiana com conse-
quente produção de compostos voláteis de enxofre, dia-
minas e ácidos gordos de cadeia curta.5-6

A fisiopatologia da halitose genuína patológica extra-
-oral é ainda menos conhecida.5-6 Pensa-se que possa ter
uma origem não hematogénica, cujos odores implica-
dos não estão, ainda, claramente identificados, ou uma
origem hematogénica, mais estudada, na qual os com-
postos voláteis são gerados em qualquer região do or-
ganismo, viajam para os pulmões através do sistema

História da doença atual História médica e familiar passada

1. Como descreve o seu hálito? 1. É saudável?

2. Quando e quem notou o seu aparecimento? 2. Alguma vez esteve grávida (no caso de ser mulher)?

3. Existem fatores de controlo? Se sim, quais (incluindo 3. Questionar, por órgãos e sistemas, sobre:
fármacos)? • A higiene dentária, o uso de prótese dentária e a presença

4. Existem fatores e/ou períodos do dia de agravamento? de cáries dentárias, boca seca, inflamação gengival ou de
Se sim, quais? outros tecidos moles, abcessos, úlceras ou quistos, aftas 

5. Quais pensa serem as suas possíveis causas? e/ou língua saburrosa; 

6. Alguma vez procurou ajuda médica? Se sim, quando e de • A presença de sinusite, obstrução nasal, escorrência nasal
que tipo? posterior, respiração bucal, amigdalite e/ou outra condição

7. Alguma vez realizou algum tratamento (médico ou outro)? otorrinolaringológica;

8. Alguma vez pediu a outra pessoa (que não o profissional de • A presença de patologia pulmonar e/ou brônquica;
saúde) para avaliar o seu hálito? Se sim, qual foi a resposta? • A presença de vómitos frequentes, disfunção gástrica,

9. Alguma vez hesitou em falar com outras pessoas ou fica patologia renal e/ou patologia hepática;
inquieto quando alguém está próximo de si? • A presença de patologia autoimune, anemia e/ou diabetes

10. Alguma vez teve alguma preocupação com o mellitus;
comportamento de outras pessoas relativamente a si pelo • A presença de síndroma da imunodeficiência adquirida ou
seu hálito? Se sim, qual foi esse comportamento e tem a infeção pelo vírus da imunodeficiência humana;
certeza de que foi causado pelo mesmo? • A presença de neoplasia;

11. No último mês, o seu hálito interferiu com a sua habilidade • A presença de patologia psiquiátrica.
para funcionar no trabalho, na vida social ou na vida 4. Qual a sua medicação habitual (incluindo vitaminas,
familiar? laxantes, antiácidos e fármacos)?

12. Existe outro problema de qualquer tipo relacionado com o 5. Em que consiste a sua dieta alimentar?
seu hálito? 6. Já alguma vez fumou?

7. Existe algum problema de saúde na sua família?

QUADRO II. Anamnese orientada para a queixa de halitose



Rev Port Med Geral Fam 2019;35:61-7

64 artigobreve

vascular, penetram nos alvéolos pelas trocas gasosas e
saem do corpo por exalação.5-6

Diagnóstico
O diagnóstico de halitose deve basear-se numa

anamnese detalhada, num exame físico completo e
numa referenciação adequada, sempre que se justifi-
que, aos cuidados de saúde secundários.5,8-9,11-13

Na colheita da anamnese, para uma avaliação mi-
nuciosa do sintoma, devem ser perguntadas todas as
questões relativas à história da doença atual e à histó-
ria médica e familiar passada do doente (Quadro II).5,9,11-14

O exame físico orientado para o sintoma inclui duas
vertentes: uma subjetiva e outra objetiva.5,7-9,11-13

A vertente subjetiva do exame físico consiste na ava-
liação organolética.5,7-9,11-13 Uma avaliação organolética
adequada implica a presença de um examinado e de um
examinador, que cumpram determinados pressupostos
antes da sua realização.5,7-9,11-13 O examinador deverá
abster-se do consumo de café, chá ou sumo e cessar o
uso de tabaco.5,7-9,11-13 Por suavez, o examinado deverá:
estar em abstinência tabágica pelo menos nas doze ho-
ras anteriores; não consumir alho, cebola e/ou alimen-

tos picantes nos três dias anteriores; permanecer em je-
jum nas três horas anteriores; não usar perfume e/ou
outros cosméticos no dia anterior; não escovar os den-
tes nas três horas anteriores; não usar colutório bucal
no dia da avaliação; não usar métodos de viés (gomas,
pastilhas, sprays aromatizados) no dia da avaliação;
não realizar terapêutica antibiótica nas três semanas
anteriores; e não utilizar cosméticos perfumados.5,7-9,11-13

Após o cumprimento destes pressupostos, o examina-
dor deve cheirar o ar exalado (pela boca e pelo nariz)
do examinado e avaliar subjetivamente o odor perce-
bido numa escala padronizada.5,7-9,11-13 Esta escala clas-
sifica o odor inalado de 0 a 5: o grau 0 determina a au-
sência de odor; o grau 1 determina um odor dificil-
mente detetável; o grau 2 determina um odor ligeiro; o
grau 3 determina um odor moderado; o grau 4 deter-
mina um odor forte; e o grau 5 determina um odor ex-
tremamente forte. Existem diversos testes organoléti-
cos, que são apresentados no Quadro III.5,7-9,11-13 Estes
testes têm a vantagem de poderem ser realizados a um
custo acessível, não necessitarem de equipamento es-
pecífico e detetarem uma vasta gama de odores; como
desvantagem destaca-se a subjetividade dos mesmos,

Teste organolético Descrição

Teste da boca 1. Posicionar o examinado em frente a uma tela.

2. Inserir um tubo através da tela.

3. Colocar-se atrás da tela.

4. Pedir ao examinado que exale lentamente através do tubo.

5. Efetuar a leitura a quatro centímetros.

Teste da colher 1. Raspar com uma colher estéril o dorso da língua.

2. Aguardar cinco segundos.

3. Efetuar a leitura a cinco centímetros.

Teste do fio dentário 1. Pedir ao examinado para passar fio dentário através dos molares.

2. Efetuar a leitura a três a cinco centímetros.

Teste do punho 1. Pedir ao examinado para lamber o punho.

2. Efetuar a leitura a cinco centímetros.

Teste da respiração pela boca 1. Pedir ao examinado para contar até vinte em voz alta.

2. Efetuar a leitura a dez centímetros.

Testa da respiração pelo nariz 1. Pedir ao examinador para fechar a boca e respirar pelo nariz.

2. Efetuar a leitura a dez centímetros.

QUADRO III. Testes organoléticos
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inerente ao facto de serem examinador-dependentes,
sendo a sua quantificação e a sua reprodutibilidade di-
fíceis.5,7-9,11-13

A vertente objetiva do exame físico assenta em testes
instrumentais.5,7-9,11-13 Atualmente, a cromatografia gaso-
sa e o monitor de sulfetos são os mais utilizados.5,7-8,11-13

A cromatografia gasosa permite a medição objetiva, re-
produtível e fiável de compostos voláteis de enxofre, dia-
minas e ácidos gordos de cadeia curta.5,7-9,11-13 O monitor
de sulfetos permite a medição relativamente precisa ape-
nas de compostos voláteis de enxofre.5,7-9,11-13 O teste
BANA (benzoil-arginina-naftilamida), os sensores quí-
micos, a quantificação da atividade da -galactosidase,
o teste da saliva, o monitor de amónia, o método da ni-
nidrina e a reação em cadeia de polimerase são outros
testes com valor científico e prático ainda por estabele-
cer.5,7-9,11-13 Apesar de rigorosos, os testes instrumentais

não são usados geralmente na prática clínica de rotina
por serem dispendiosos, morosos, exigirem profissio-
nais altamente treinados e terem pouca aplicabilidade
no tratamento da halitose.5,7-9,11-13

A referenciação aos cuidados de saúde secundários
deverá ser feita sempre que necessário e adequada à
anamnese colhida e ao exame físico em questão, po-
dendo ser usado, como guia de orientação da queixa de
halitose, o fluxograma apresentado na Figura 1.5,8-9,11-13

Abordagem
A abordagem da halitose deve ser holística, depen-

dendo dos fatores causais.4-5,8-10,15 Esta abordagem con-
siste numa educação para a saúde apropriada, asso-
ciada a alteração dietética (com evicção de alimentos
odoríferos), métodos cosméticos para mascarar o odor
(como gomas, pastilhas e sprays aromatizados) e refe-

Cuidados de Saúde Primários

Anamnese

Queixa de HALITOSE

Exame físico

Negativo

Pseudo-halitose
ou

Halitofobia

Psiquiatria
(+/- Psicologia)

Positivo

Halitose genuína patológica

Investigação oral e relacionada

Negativa Positiva

Gastroenterologia
(+/- Nutrição)

Medicina Dentária /
Estomatologia

ou
Otorrinolaringologia

Figura 1. Fluxograma para a abordagem da halitose nos cuidados de saúde primários.
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renciação adequada para o tratamento de eventuais
distúrbios subjacentes.4-5,8-10,15 A educação para a saúde
deve atentar numa higiene oral rigorosa e numa revi-
são odontológica regular; para a higiene oral podem
ser usados métodos mecânicos (como escovagem, fio
dentário, limpeza suave e regular da língua e limpeza
de prótese) e químicos (como colutórios bucais anti-
bacterianos à base de clorexidina, triclosana, bifásicos
com óleo e água, cloreto de cetilpiridínio e dióxido de
cloro, em associação com metais neutros de zinco e
dentífricos com fluoreto estanhoso ou hexametafosfa-
to de sódio estabilizado).4-5,8-10,15

Outras abordagens permanecem em estudo, ainda
com valor clínico por estabelecer: bactérias probióticas
(Streptococcus salivarius K12, Lactobacillus salivarius
WB21, Weisella cibaria), fotossensibilização letal com
iluminação halógena com 0,05% de azul metileno e chá
verde.4-5,8-10,15

CONCLUSÕES
A queixa de halitose é multifacetada na etiologia, de-

vendo a sua abordagem ser multifatorial.11-13 Um pro-
tocolo de atuação simples nos cuidados de saúde pri-
mários poderá orientar uma avaliação completa desta
condição, através de uma anamnese baseada na evi-
dência, um exame físico detalhado e uma referenciação
adequada aos cuidados de saúde secundários.11-13 Um
fluxograma para uma investigação clínica racional po-
derá ser usado como guia, a fim de minimizar os cus-
tos desnecessários envolvidos no diagnóstico e no tra-
tamento da halitose.11-13Uma atualização à proposta de
protocolo apresentada deverá ser feita sempre que nova
evidência assim a determine.
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ABSTRACT

MANAGEMENT OF HALITOSIS IN PRIMARY HEALTH CARE: A PROPOSED CLINICAL PRACTICE PROTOCOL
Objectives: Despite being a symptom of unknown prevalence, halitosis is a very frequent reason for encounter in general prac-
tice. The objective of this review was to create a proposed clinical practice protocol for the management of halitosis in Prima-
ry Health Care.
Data sources:We conducted research the PubMed/MEDLINE database.
Discussion:We conducted a review of the theme divided in the following subheadings: epidemiology; classification; etiology;
physiopathology; diagnosis; and management.
Conclusions: Halitosis is multifaceted complaint, and its management must be multifactorial. A simple clinical practice proto-
col for primary health care can guide the thorough evaluation of this condition through an evidence-based anamnesis, a de-
tailed physical examination, and an appropriate referral to secondary care.

Keywords: Halitosis; Primary health care; Clinical practice protocol
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INTRODUÇÃO

A
s neoplasias das glândulas salivares correspon-
dem a menos de 3% de todas as neoplasias da
cabeça e pescoço. O tumor de Warthin é a se-
gunda neoplasia benigna mais frequente das

glândulas salivares, correspondendo a 15% de todos os tu-
mores da glândula parótida.1 Corresponde a um cisto-
adenoma papilífero linfomatoso e apresenta uma locali-
zação predominantemente ao nível da glândula parotí-
dea, com localização na porção superficial em 90% dos
casos. A presença noutras glândulas salivares é rara.2-3

Para alguns autores, a incidência entre homem e mu-
lher é semelhante, de 1,6:1, enquanto outros autores re-
lataram predomínio masculino, numa proporção de
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Tumor de Warthin: um caso
clínico que revela a importância
da relação médico-doente 

RESUMO
Introdução: A deteção e a investigação precoces de massas cervicais são cruciais para a diminuição da morbimortalidade associada,
já que o diagnóstico diferencial inclui diversas patologias com tratamento e prognóstico diferentes. São múltiplos os fatores que po-
dem condicionar um diagnóstico mais tardio de situações tumorais. A relação de confiança estabelecida ao longo do tempo, baseada
numa comunicação médico-doente efetiva, facilita a transmissão e esclarecimento dos sinais e sintomas identificados pelos utentes.
Descrição do caso: Paciente do sexo feminino, 57 anos, apresentava massa cervical esquerda, com cerca de dois anos de evolução,
crescimento progressivo, atingindo dimensões que provocavam uma estética causadora de grande desconforto físico e emocional. Omi-
tia a existência desta lesão por vergonha, repugnância e falta de confiança para a apresentar. Foi pedida ecografia de urgência que mos-
trou características sugestivas de processo neoproliferativo, tendo sido encaminhada de imediato para consulta de cirurgia maxilo-fa-
cial. Realizou punção aspirativa com agulha fina que revelou tratar-se de um tumor de Warthin. Realizou parotidectomia total esquerda,
sem intercorrências, confirmando-se o prognóstico favorável.
Comentários:Muitas vezes o paciente é responsável pela identificação do sintoma ou sinal inicial. A atitude assumida após esta iden-
tificação pode ser crucial, sobretudo na suspeita de patologia neoplásica. O caso clínico descrito é pertinente, não só pela raridade da
patologia mas sobretudo pela reflexão que deve suscitar relativamente ao papel do médico de família e da relação médico-doente na
monitorização do estado de saúde dos utentes, permitindo a intervenção atempada para uma adequada resolução dos problemas. No
caso descrito, a recente relação de confiança estabelecida permitiu, finalmente, a revelação da alteração física, a qual necessitava de
intervenção diagnóstica urgente.

Palavras-chave: Neoplasias das glândulas salivares; Tumor de Warthin; Comunicação; Confiança.

5:1 casos. Ocorre com maior frequência entre a sexta e
a sétima décadas de vida.4-5

São claras as evidências de associação com o taba-
gismo, sendo este um importante fator etiológico. O
aumento do risco de desenvolvimento de tumor de
Warthin em fumadores pode estar relacionado com o
fluxo retrógrado de componentes do tabaco para o in-
terior dos ductos salivares, causando alterações meta-
plásicas nas células epiteliais ductais.2

A etiologia do tumor de Warthin não está bem esta-
belecida, assim como o seu potencial de malignização.
A transformação maligna é bastante rara, ocorrendo
em 0,3% dos casos.1,3

A apresentação do presente caso clínico é pertinente,
não só pela raridade da patologia em questão como tam-
bém pelas condicionantes que atrasaram o diagnóstico.
Diversos são os fatores que condicionam e tornam mais
tardios quer o diagnóstico quer a identificação de pato-
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logias menos frequentes. De entre esses fatores desta-
cam-se a atitude de rejeição e de negação dos doentes e
sentimentos de vergonha ou de desconforto social.

A relação de confiança médico-doente é fundamen-
tal para mitigar os referidos fatores e constituiu um ele-
mento fundamental para o bem-sucedido desfecho do
caso clínico que se descreve e que o torna, por isso mes-
mo, exemplificativo e de particular interesse.

DESCRIÇÃO DO CASO CLÍNICO
ACRM, paciente do sexo feminino, de 57 anos de ida-

de, caucasiana, divorciada, com quatro filhos, tesou-
reira numa organização de apoio social sem fins lucra-
tivos. É constituinte de uma família monoparental, re-
sidindo com o filho mais novo.

No que diz respeito a antecedentes pessoais desta-
ca-se hipertensão arterial desde os 45 anos, medicada
com metoprolol 100mg, não controlada desde há al-
guns meses, após interromper a medicação por inicia-
tiva própria. Apresenta hábitos tabágicos desde a se-
gunda década de vida, cerca de três cigarros por dia (6
UMAs). Sem alergias medicamentosas conhecidas.

Não existem antecedentes familiares relevantes, no-
meadamente em relação a doenças oncológicas.

Vem à consulta de doença aguda a 28 de abril de 2016,
o terceiro contacto com a atual médica de família, após
trocas constantes de médico de família. Nesta consulta
apresentou-se com fácies preocupada e apreensiva, aca-
bando por mostrar uma volumosa massa cervical es-
querda, contactando com o lóbulo auricular homolate-
ral, escondida pelo penteado. Tratava-se de uma massa
cervical esquerda com cerca de dois anos de evolução,
com crescimento progressivo, atingindo dimensões que
provocavam uma estética causadora de grande des-
conforto físico e emocional à paciente. Negava queixas
álgicas, queixas otológicas ou outras.

À observação destacava-se massa cervical esquerda
com cerca de 5cm de largura por 7cm de altura, condi-
cionando elevação do lóbulo auricular esquerdo, sem
ulceração da pele, de consistência mole, mas aparen-
temente aderente aos planos profundos, desconfortá-
vel à palpação (Figura 1). Sem adenopatias cervicais
palpáveis. Apresentava mímica facial mantida. A otos-
copia não mostrava alterações. 

Quando questionada acerca do motivo pelo qual
omitia a existência desta lesão há já tanto tempo, sem

nunca a ter mostrado a qualquer profissional de saúde,
a doente explicou que se tratava de algo que lhe causa-
va vergonha e repugnância, não sentindo confiança
para a apresentar a nenhum médico assistente. Acres-
centou ainda que preferiu esconder a lesão com o pen-
teado, ignorando a sua existência, pois acreditava cor-
responder a um lipoma em crescimento.

Foi pedida ecografia das partes moles, urgente, da
respetiva região, a qual foi realizada em 23 de maio,
mostrando “…na parótida esquerda, existe volumosa
massa sólida heterogénea com cerca de 49x35mm, com
zonas de degenerescência quística no seu seio, aspetos
estes com características de etiologia inespecífica mas
é suspeita de um processo neoformativo, merecendo
avaliação histológica”.

Perante os resultados apresentados foram apresen-
tadas as várias hipóteses diagnósticas à doente, no-
meadamente a possibilidade de se tratar de uma situa-
ção maligna. Referenciou-se a doente para a consulta
externa hospitalar de cirurgia maxilo-facial.

Na primeira consulta hospitalar, a 7 de julho, foram
solicitados exames complementares de urgência para

Figura 1.Massa cervical.
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esclarecimento da natureza da lesão cervical.
A 12 de julho realizou punção aspirativa com agulha

fina (PAAF), que revelou tumor de Warthin, e tomogra-
fia computadorizada (TC) do pescoço que mostrou “le-
são ocupando espaço da parótida esquerda, com cerca
de 50 x 42 x 32mm, predominantemente do lobo super-
ficial envolvendo contudo também o lobo profundo.
(…) Sem envolvimento aparente do normal trajeto do
nervo facial. Francamente heterogénea e impregnante
de forma difusa e heterogénea pelo produto de con-
traste, com áreas quísticas fortemente suspeita de lesão
neoproliferativa de franca atipia a merecer estudo his-
tológico. (…) na cadeia jugulo-carotídea volumosa ip-
silateral, adenopatia com componente quístico, prova-
velmente satélite. Formações ganglionares da espinhal
acessória homolateral, a considerar suspeitas”.

Pela incongruência entre o resultado histopatológi-
co da PAAF e das características da lesão detetadas na
TC, repetiu PAAF a 26 de julho, a qual mostrou nova-
mente histologia compatível com tumor de Warthin.

Em 8 de agosto realizou parotidectomia total es-
querda sob anestesia geral, com conservação do nervo
facial. Durante o internamento pós-operatório mante-
ve-se apirética, com mímica facial mantida.

Teve alta hospitalar a 10 de agosto, com consulta de
cirurgia maxilo-facial agendada para 25 de agosto e com
indicação para proteger a cicatriz com creme protetor
solar – fator 50.

Na consulta de reavaliação recebeu o resultado his-
tológico da peça cirúrgica excisada, o qual foi coinci-
dente com as biópsias pré-cirúrgicas, confirmando o
bom prognóstico.

Ao longo de todo o processo diagnóstico e terapêu-
tico, ao nível dos cuidados de saúde primários, a pa-
ciente e a sua filha consultaram por diversas vezes a mé-
dica de família. Nestes contactos procuravam partilhar
informação, esclarecer dúvidas e solicitar opiniões.

COMENTÁRIO
O diagnóstico diferencial de uma massa cervical in-

clui um grande espectro de patologias com tratamen-
to e prognóstico diferentes, nomeadamente situações
inflamatórias, congénitas e tumorais (benignas e ma-
lignas). Assim, a precoce investigação diagnóstica des-
tas massas reveste-se de enorme importância.

Muitas vezes o paciente é o responsável pela identi-

ficação do sintoma ou sinal inicial. A atitude assumida
após esta identificação pode ser crucial, sobretudo no
caso de suspeita de patologia oncológica, em que o atra-
so na revelação da alteração pode ser o intervalo de
tempo necessário para que potenciais células neoplá-
sicas se implantem e tornem a doença metastática.

Geralmente, o tumor de Warthinapresenta-se como
um nódulo parotídeo assintomático, de crescimento
lento, com localização preferencial no pólo inferior da
glândula, ao nível do ângulo da mandíbula. Pode-se
apresentar como um nódulo firme, ligeiramente dolo-
roso à palpação, mas clinicamente indistinguível de ou-
tros tumores benignos. O tamanho médio do tumor na
apresentação é de 2 a 4cm, embora possa variar de me-
nos de 1cm a mais de 10cm. O aumento súbito de vo-
lume pode indicar aumento do fluído viscoso que o tu-
mor contém ou um processo de infeção secundária,
embora este último seja raro.1,3

A investigação diagnóstica inicial de uma massa cer-
vical deve iniciar-se com a realização de uma anamne-
se e exame objetivo completos e detalhados.

A ecografia é geralmente o primeiro exame de ima-
gem solicitado e na maioria dos casos é suficiente para
delimitar a lesão. O tumor de Warthin apresenta, ao
exame ecográfico, múltiplas áreas anecoicas (e esse as-
peto é bastante sugestivo desse tipo de tumor), poden-
do estar associado a outros achados como lesão nodu-
lar de limites bem definidos e formato ovoide. Outros
exames de imagem, como a tomografia computoriza-
da e a ressonância magnética nuclear, não são solicita-
dos como rotina, ficando reservados para situações par-
ticulares, como tumores múltiplos, suspeita de outras
neoplasias concomitantes e casos de recidivas.

O diagnóstico do tumor de Warthin pode ser reali-
zado com segurança através de PAAF. A PAAF apresen-
ta sensibilidade de 90,4% e especificidade de 98,1%.3

Este procedimento não é essencial para o plano tera-
pêutico, visto que todos os tumores devem ser cirurgi-
camente removidos por parotidectomia e, desse modo,
o diagnóstico pode ser confirmado posteriormente por
exame histopatológico. Assim, a PAAF tem como prin-
cipal objetivo determinar se a lesão é de natureza be-
nigna ou maligna.

O tratamento ideal é a parotidectomia com margem
de segurança, com a finalidade de prevenir potenciais re-
cidivas. A incidência de recidivas é baixa, podendo estas



desenvolverem-se até ao décimo ano após a ressecção.
As principais complicações do tratamento cirúrgico

são as lesões do nervo facial, a síndroma de Frey, as in-
feções de ferida operatória e as deiscências. As lesões
do nervo facial são as complicações mais frequentes,
uma vez que este nervo sofre uma grande manipulação
durante a cirurgia, devido à íntima relação dos seus ra-
mos com o parênquima da glândula parotídea. As le-
sões do nervo facial, associadas a paresia ou paralisia
facial, chegam a 80% em alguns estudos; porém, na
maioria dos casos são situações transitórias.1,5

A síndroma de Frey é causada pela lesão do nervo au-
rículo-temporal, correspondendo a um crescimento de
fibras parassimpáticas que inervam as glândulas sudo-
ríparas da pele da região parotídea, produzindo uma ex-
cessiva sudorese nesta região durante o ato da alimen-
tação. É uma complicação desconfortável para o doen-
te, que ocorre em cerca de 17% a 19% dos casos.3

No caso clínico descrito, a doente foi submetida a pa-
ratiroidectomia total pela discordância entre as carac-
terísticas clínicas e imagiológicas da lesão e o resulta-
do histopatológico da PAAF, tendo mesmo esta última
sido repetida. No pós-operatório não ocorreram com-
plicações, houve conservação do nervo facial, com a
mímica facial completamente estabelecida no D2 de in-
ternamento e com boa cicatrização da ferida cirúrgica.

O caso clínico descrito é pertinente, não só pela ra-
ridade da patologia mas sobretudo pela reflexão que
deve suscitar relativamente ao papel do médico de fa-
mília e da relação médico-doente na monitorização do
estado de saúde dos utentes.

Como explicado nas competências e características
definidas pela WONCA Europa, a disciplina de medici-
na geral e familiar caracteriza-se por ter um processo
de consulta singular, em que se estabelece uma relação
ao longo do tempo; por outro lado, lida com doenças
que se apresentam de forma indiferenciada, num esta-
dio precoce da sua história natural, podendo necessi-
tar de uma intervenção urgente. Torna-se fundamen-
tal o estabelecimento de uma relação de confiança ao
longo do tempo, baseada numa comunicação médico-
-doente efetiva, que permita a intervenção atempada
para uma adequada resolução dos problemas.

No presente caso, a constante troca de médicos as-
sistentes na unidade de saúde e a inexistência de um
médico de família estável impediu que esta revelasse
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uma alteração que esteticamente a incomodava mui-
to, a ponto de existirem repercussões psicológicas e
emocionais, e que podia corresponder a uma lesão neo-
proliferativa. Acreditando ser um lipoma e ignorando
a progressão arrastada mas evidente da lesão, a utente
acabou mesmo por esconder a sua existência. Apesar
das características suspeitas a nível ecográfico, a volu-
mosa massa cervical de crescimento gradual arrastado
e indolor veio a revelar-se um tumor benigno, de pro-
gnóstico favorável. No entanto, uma massa cervical ne-
gligenciada constitui uma situação preocupante pelo
risco de corresponder a um tumor maligno em evolu-
ção, aumentando o risco de invasão local à distância.

A recente relação de confiança estabelecida com a
atual médica de família permitiu a revelação da alteração
física, a qual necessitava de intervenção diagnóstica ur-
gente. As capacidades e competências de comunicação
são fundamentais em toda a prática clínica, particular-
mente nos cuidados de saúde primários, os quais procu-
ram lidar com os problemas de saúde em todas as suas
dimensões – física, psicológica, social, cultural e existen-
cial. É através da comunicação que se exploram sintomas,
valorizam emoções, sentimentos e preocupações. A es-
cuta ativa e a empatia foram características aplicadas nas
consultas desta doente, facilitando o estabelecimento de
uma relação médico-doente funcional e a construção de
um clima terapêutico, permitindo a transmissão e o es-
clarecimento dos sinais e acordar um plano terapêutico.

Este relato de caso alerta-nos também para a ilitera-
cia em saúde e para a necessidade de promoção da edu-
cação para a saúde, um objetivo que deve ser pessoal e
coletivo, procurando capacitar os doentes a com-
preender e usar a informação correta, para que pro-
movam um bom estado de saúde.

Consideramos que a consciencialização da doente
acerca da possível gravidade da situação ocorreu ape-
nas após a interpretação conjunta do resultado do exa-
me de imagem realizado e através da assertividade na
comunicação das hipóteses de diagnóstico, nomeada-
mente a possibilidade de uma situação maligna. A par-
tir deste momento, a doente verbalizou as suas preo-
cupações em relação ao processo de diagnóstico, tra-
tamento e prognóstico, reconhecendo a importância
da celeridade dos procedimentos.

Concordante também com a relação médico-doente
estabelecida, verificou-se, ao longo de todo o processo de



intervenção ao nível dos cuidados de saúde secundários,
a necessidade de partilha e procura de opinião da médi-
ca de família por parte da paciente e dos seus familiares.

No final de todo este processo de intervenção foi ex-
tremamente interessante assistir à consciencialização
da situação preocupante que a lesão negligenciada sus-
citava, bem como ao reconhecimento, por parte da pa-
ciente e da sua família, da importância da relação de
confiança estabelecida com a médica de família. Para
além do agradecimento verbal relativo ao acompanha-
mento e orientação da situação clínica, foi evidente a
alteração nas características da comunicação não-ver-
bal. Nas primeiras consultas, a paciente apresentava
fácies e atitude que demonstravam apreensão, ansie-
dade e angústia. Após o conhecimento do resultado
histológico do tumor, a sua linguagem corporal e as ex-
pressões faciais transmitiam alívio, tranquilidade e con-
fiança, realizando também gestos, como agradecer se-
gurando a mão da médica de família, completando a
transmissão de tais emoções. Tornou-se muito com-
pensador vivenciar a perspetiva colaborativa e conti-
nuada da medicina geral e familiar.
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ABSTRACT

WARTHIN’S TUMOR: A CLINICAL CASE THAT DEMONSTRATES THE IMPORTANCE OF DOCTOR-PATIENT
RELATIONSHIP
Introduction: Early detection and investigation of neck masses are crucial for the reduction of associated morbility and mortality, as
the differential diagnosis includes several diseases with different treatment and prognosis. There are multiple factors that lead to a
later diagnosis of tumors. A trust-based relationship established over time, grounded on a doctor-patient effective communication, fa-
cilitates the disclosure and explanation of the signs and symptoms identified by patients.
Case description: Female, 57 years-old, had a left neck mass for two years, with progressive growth, having reached dimensions that
caused aesthetic changes leading to both physical and emotional discomfort. As feeling ashamed and lacked the confidence to show
it, the patient omitted the existence of this injury. Urgent ultrasound was requested and showed features suggestive of proliferative
process and the patient was immediately referred for maxillofacial surgery consultation. Fine needle puncture-aspiration diagnosed a
Warthin’s tumor. She underwent total left parotidectomy, and a favourable prognosis was confirmed.
Comments:The patient plays often a key role in the identification of the initial symptom or signal. The attitudes taken after this iden-
tification can be crucial, especially when a tumor is suspected. The clinical case described is relevant not only because of the rarity of
this pathology, but also because it highlights the role of the family doctor and the doctor-patient relationship in monitoring the pa-
tient’s health, allowing a timely intervention and an appropriate approach to the problems. In the case described, the trust-based re-
lationship with the family doctor allowed the disclosure of this physical change, which required urgent diagnostic intervention.

Keywords: Salivary gland neoplasms; Warthin tumour; Communication; Trust.
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Exmo. Diretor da RPMGF, 

Na última edição da RPMGF, v. 34, nº 6 (2018), foi publica-

do o artigo Prevalência da síndroma de fragilidade na região

norte de Portugal,o qual carece dos seguintes comentários:

A síndroma de fragilidade (SF) não é considerada, atual-

mente, por diversos autores como uma síndroma geriátri-

ca (SG). Conceptualmente, a SF distingue-se destas por

corresponder a um estado maior de vulnerabilidade para

a manifestação das SG, assim como de outros resultados

negativos de saúde.1-4

Atendendo à complexidade e heterogeneidade do pro-

cesso de envelhecimento humano, a fragilidade pode ser

considerada como uma fase intermédia entre as altera-

ções biológicas do envelhecimento e as manifestações fi-

nais deste processo, como são exemplo as SG.5

Esta opção conceptual dota-se de maior importância

nos cuidados de saúde primários (CSP),1-2,4 principalmen-

te numa altura em que se desenvolvem estratégias para a

população idosa focadas na prevenção/identificação/in-

tervenção na SF.1,4 O rastreio da SF surge como alternativa

à avaliação geriátrica global formal, impraticável como

instrumento de identificação de indivíduos em risco, no

nosso contexto assistencial.

Na formulação deste artigo, os colegas não assumem

com clareza que dimensão da fragilidade pretendem ava-

liar. Será importante compreender que a fragilidade físi-

ca, dimensão comummente discutida em publicações mé-

dicas4 e associada à multimorbilidade, pode confundir-se

com outras dimensões, como a fragilidade social, cogniti-

va ou psicológica, o que impossibilita a posterior compa-

ração de resultados.

Os critérios de exclusão aplicados pelos autores elimi-

nam indivíduos em maior risco de SF, atendendo à sua con-

dição de limitação na marcha e incapacidade de consentir.

Um dos resultados que gostaríamos de ver esclarecido

prende-se com a prevalência da pré-fragilidade, clara-

mente inferior aos valores noutros países da Europa – es-

tará este valor associado aos critérios utilizados?

Por fim, concluir que mais estudos são necessários, na ex-

petativa de compreender a real dimensão do SF em Por-

tugal e os principais determinantes associados, mas tam-

bém para definir qual o modelo de diagnóstico mais apro-

priado aos CSP.

Miguel Marques Ferreira*, Luísa Gomes Costa**

* Co-coordenador GESI da APMGF; Nova Medical School.
** USF Tejo.
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RESPOSTA DOS AUTORES DO ARTIGO 
PREVALÊNCIA DA SÍNDROMA DE FRAGILIDADE
NA REGIÃO NORTE DE PORTUGAL
Os autores do artigo Prevalência da síndroma de fragili-

dade na região norte de Portugal,publicado na última edi-

ção da RPMGF, v. 34, n. 6 (2018), agradecem o comentário

e gostariam de esclarecer que, de facto, a fragilidade não

é uma síndroma geriátrica mas uma condição médica que,

estando presente, assume um caráter transversal e condi-

cionador de risco de doença que se pode consubstanciar

numa ou várias síndromas geriátricas descritas.

A síndroma da fragilidade é uma entidade multidi-

mensional caracterizada pela diminuição significativa da

funcionalidade e da capacidade de funcionar de forma au-

tónoma nas atividades de vida diárias. Numa perspetiva

holística percebemos que o condicionamento da autono-

mia engloba fatores de ordem física, como a mobilidade

ou a comunicação, e de ordem psicossocial, como a capa-

cidade cognitiva, o humor e a rede social de apoio. Os tes-

tes utilizados neste estudo refletem sobretudo a capaci-

dade física, mas não só. O Gait Speed Test (prova de mar-

cha) correlaciona-se com a funcionalidade, com o equilí-

brio e com a autoconfiança.1 O questionário PRISMA-7

avalia a idade, o sexo, a presença de problemas de saúde

limitativos para as atividades, a necessidade de ajuda fre-

quente, os problemas de saúde que obrigam à permanên-

PREVALÊNCIA DA SÍNDROMA DE FRAGILIDADE NA REGIÃO NORTE DE PORTUGAL 
PREVALENCE OF FRAILTY SYNDROME IN THE NORTHERN REGION OF MAINLAND PORTUGAL



Rev Port Med Geral Fam 2019;35:73-4

cartaaodiretor74

cia no domicílio, a existência de apoio social em caso de

necessidade e a utilização de auxiliares de marcha e vem

sendo utilizado em diversos estudos para o rastreio do ris-

co de perda funcional e fragilidade com bons resultados.2

A dimensão avaliada é sobretudo física, incluindo a de-

mência, mas indissociável dos aspetos psicossociais.

A amostra estudada corresponde à população que fre-

quenta os serviços de saúde. Ao excluir os doentes sem ca-

pacidade de deslocação ou que utilizam cadeira de rodas

assumiu-se que estes apresentam uma limitação física sig-

nificativa, que pode ou não corresponder a uma fragilida-

de, mas que enviesaria a avaliação pelos testes utilizados.

É, no entanto, uma limitação do estudo que está discuti-

da de forma honesta na discussão.

Os critérios de fragilidade e pré-fragilidade são os que

estão publicados pela British Geriatrics Society3 e que são

comummente aceites na comunidade científica. De facto,

a prevalência encontrada foi inferior à expectável pela

comparação da literatura, até pela opção de excluir os aca-

mados e os doentes com dificuldade de automobilização.

Outros estudos poderão confirmar este resultado ou aju-

dar a ajustá-lo nas opções metodológicas e no tamanho

amostral alcançado.

Lisa Teresa Moreira*, Ricardo Torre**, Ana Castro Rollo*
Hugo Silva***, Vasco Duarte ****, Maria Antónia Cruz*

* USF Nova Era.
** USF Veiga do Leça.
*** USF Cristelo.
**** USF São Miguel-o-Anjo.
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COMENTÁRIO DO EDITOR-CHEFE DA REVISTA
PORTUGUESA DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR
A Carta ao Editor é o espaço reservado na Revista Portu-

guesa de Medicina Geral e Familiar (RPMGF) para os leito-

res, neste caso Miguel Ferreira e Luísa Costa, emitirem as

suas observações, tanto na forma de críticas como de pe-

didos de esclarecimento, relativamente a artigos publica-

dos previamente na revista, neste caso o artigo Prevalência

da síndroma de fragilidade na região norte de Portugal,pu-

blicado na última edição da RPMGF, v. 34, n. 6 (2018).

Nos últimos anos, a literatura acerca da fragilidade tem

vindo a revelar um número elevado de definições e mo-

delos explicativos, diferentes entre si, podendo por vezes

causar alguma incerteza sobre o conceito e sua definição.

Na realidade, os clínicos e os investigadores têm vindo a

demonstrar um interesse cada vez maior pela fragilidade,

dividindo-se entre uma perspetiva biomédica e uma psi-

cossocial e, mais recentemente, uma multidimensional.

A título exemplificativo, Fried et al. referem que há evi-

dência de que a fragilidade não é sinónimo nem de co-

morbilidade nem de deficiência, mas que a comorbilida-

de é um fator de risco etiológico para fragilidade e que a

deficiência é um resultado de fragilidade.1

Uma década depois, enquanto Clegg et al. mencionam

que a fragilidade é um estado de vulnerabilidade a baixa

resolução da homoeostasia após um evento de ‘stress’, 2

Morley et al. referem que é um estado clínico com au-

mento da vulnerabilidade do indivíduo para desenvolvi-

mento de maior dependência e/ou mortalidade quando

exposto a um fator de ‘stress’.3

Como o Editor-Chefe da RPMGF considerou ser perti-

nente a publicação desta carta, nestas circunstâncias houve

a possibilidade de resposta a esses comentários por parte dos

autores do artigo, neste caso Lisa Moreira, Ricardo Torre, Ana

Rollo, Hugo Silva, Vasco Duarte e Maria Antónia Cruz .

Ao atuar deste modo, o Editor-Chefe da RPMGF pensa

ter contribuído para um debate sério de ideias e ter pro-

movido uma validação da investigação.

Prof. Doutor Alberto Pinto Hespanhol*
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