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A Ponte de Prado, situada na Vila de Prado, assegura a passagem sobre o Rio Cávado, fazendo a ligação
entre Braga e Ponte de Lima. A construção inicial remonta ao período romano e integrava a via que ligava
Bracara Augusta a Astúrica Augusta. Em 1510 uma cheia provocou a sua demolição. As obras que recebeu
consecutivamente não foram executadas da melhor forma até que recebeu uma reconstrução total
(que dura até hoje) no tempo de Filipe II. A sua estrutura é composta por um tabuleiro em cavalete, assente
sobre 9 arcos de volta perfeita em cantaria, com pegões cegos e 8 possantes talha-mares, de forma
triangular, reforçados a jusante por outros tantos talhantes de forma poligonal. Possui ainda passeios para
a circulação de peões que permitem uma observação privilegiada sobre o rio.
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De Alma-Ata a Astana: o
futuro, hoje
Armando Brito de Sá*

uarenta anos depois da declaração de
Alma-Ata,1 uma das referências fundadoras dos cuidados de saúde primários tal
como os concebemos hoje, a Organização
Mundial da Saúde voltou ao Cazaquistão,
em outubro de 2018, para refletir sobre a evolução dos
cuidados de saúde primários e pensar nos caminhos a
seguir a partir daqui. Por cá, poucos terão dado por
isso: ao googlar a expressão «Conferência de Astana
2018» só aparecem sites brasileiros; quando juntamos
a palavra «Portugal» identificam-se duas notícias de
jornal (Just News e Tempo Medicina) e uma peça no site
MGFamiliar, da autoria de Ana Barata, que esteve presente e participou no evento.2 Ou seja, a conferência e
a sua Declaração final3 terão essencialmente passado
despercebidas.
Contudo, desta conferência terão saído das mais importantes reflexões em muito tempo sobre o que são os
cuidados de saúde primários, qual o seu papel e para
onde devem caminhar. A mensagem central é poderosa: “Estamos convencidos de que o reforço dos cuidados de saúde primários (CSP) constitui a abordagem
mais inclusiva, efetiva e eficiente para melhorar a saúde física e mental das pessoas, e o seu bem-estar social,
e de que os CSP são a pedra angular de um sistema de
saúde sustentável para cobertura universal de cuidados
de saúde e objetivos de desenvolvimento sustentado relacionados com a saúde” [tradução minha].3
Desta mensagem retira-se, desde logo, uma ilação
que entretanto foi analisada em pormenor: a relação direta entre CSP e cobertura universal de cuidados de
saúde.4-5 A cobertura universal é uma característica procurada há muito na Europa e que é parte integrante da
matriz conceptual do Serviço Nacional de Saúde português. Poder-se-ia, assim, considerar que estamos no
caminho certo. As mensagens da Declaração de Astana, contudo, não se esgotam neste ponto. É chamada a
atenção diretamente para “o crescimento das doenças

Q

*Médico de família.USF Conde Saúde, ACeS da Arrábida.
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não transmissíveis que levam a menor saúde e mortes
prematuras relacionadas com o tabaco, o uso nocivo do
álcool, estilos de vida e comportamentos não saudáveis
e insuficiente atividade física e alimentação não saudável” [tradução minha].
As recomendações finais centram-se na necessidade de acesso de todos a cuidados de promoção da saúde, prevenção, curativos, de reabilitação e paliativos. A
pobreza extrema causada por despesas suplementares
com a saúde tem de ser combatida. A promoção da saúde e prevenção da doença devem constituir prioridades e a fragmentação de cuidados deve ser combatida,
tal como a falta de profissionais de saúde e a sua distribuição desigual nos territórios. O custo com os cuidados e o desperdício devem ser igualmente objeto de
atenção.
Grande parte destas conclusões resultam de trabalho prévio realizado no âmbito da OMS e contido num
documento preparatório da Conferência de Astana, que
merece leitura atenta.6 Neste texto são identificadas as
alterações contextuais ocorridas na Europa nos últimos quarenta anos, e que incluem (i) o envelhecimento da população, (ii) a escassez de recursos humanos
agravada em vários países pela migração de profissionais para outros países, (iii) a alteração epidemiológica registada, com redução das infeções e problemas de
saúde materna e infantil e aumento das doenças não
transmissíveis, (iv) o agravamento dos determinantes
sociais da saúde entre os mais desfavorecidos, (v) a alteração das expectativas sociais em relação à saúde e
(vi) a crise económica global.
As soluções preconizadas neste relatório assentam
nos cuidados centrados na pessoa, reforçando três
áreas: inclusão, investimento e inovação. Em relação à
última, vale a pena enumerar:
• Inovação na tomada de decisão e na responsabilização
• Inovação na gestão dos cuidados
• Inovação na inclusão das populações nos processos
de decisão

editorial

•
•
•
•

Promoção da colaboração intersetorial
Inovação no financiamento
Inovação na obtenção de recursos e na sua gestão
Inovação na prestação de cuidados
Entre os exemplos de sucesso dados (de Portugal
apenas surge uma referência fugidia a novos modelos
de pagamento dos cuidados a doenças crónicas) está a
Holanda, cujos cuidados primários surgem como responsáveis por mais de 95% dos episódios de cuidados
de saúde do país. Segundo é ainda citado, essa forte
componente dos CSP holandeses seria responsável pela
diminuição de cerca de um quarto da mortalidade evitável na Holanda.7
Em suma, de Astana vieram recomendações claríssimas sobre as áreas em que devemos concentrar os
nossos esforços. Saiu ainda uma mensagem poderosa:
teremos de sair das nossas áreas de conforto se queremos que o sistema de saúde evolua, sob risco de progressivamente passarmos à irrelevância.
Em entrevista à MEDI-COM de dezembro de 2018,
merecedora de leitura atenta,8 Nadim Habib, da NOVA
School of Business and Economics, reforça a inovação
da organização dos cuidados de saúde como a solução
para os problemas que nos afetam, e não apenas a injeção de mais recursos nos sistemas tal como os conhecemos hoje. Subscrevo a sua tese de que temos de
repensar o SNS. Os documentos vindos de Astana indicam os problemas e apontam os caminhos. Cabe-nos
a todos promover a mudança.
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Magnitude, padrão e gravidade
da multimorbilidade em idosos
assistidos pelas equipas de
Cuidados Continuados
Integrados: estudo transversal
Paula Maria Broeiro-Gonçalves,1 Pedro Aguiar,2 Isabel Loureiro3

RESUMO
Objetivos: Caracterizar a magnitude, gravidade e padrão da multimorbilidade e verificar que associação existe entre as dimensões
de multimorbilidade e condições médicas ou sistemas.
Tipo de estudo: Estudo transversal, descritivo com componente analítica, por entrevista.
Local: Equipas de Cuidados Continuados Integrados (ECCI) da região de Lisboa e Vale do Tejo.
População: Idosos com 75 e mais anos.
Métodos: Calculou-se a dimensão da amostra (n=114 idosos) para uma margem de erro de 5% e um intervalo de confiança de
95%, corrigida para o efeito de desenho (n=228 idosos). A amostragem foi efetuada por clusters (ECCI) aleatoriamente selecionados. A análise foi realizada através do modelo linear generalizado – GEE com recurso à ferramenta IBM SPSS, versão 24.0
para o sistema operativo MAC Os.
Resultados: Participaram 230 idosos, 54% do sexo feminino, com média de idade de 83,6 anos, pouco escolarizados (40% sem
escolaridade) e 14,8% a residir sós. O total de diferentes condições médicas reportadas foi de 121. O número médio de problemas por pessoa foi de 9,5 e o índice de Charlson médio de 8,5. Verificou-se associação ao sexo masculino tanto para a magnitude (OR=2,452) como para gravidade (OR=22,333) da multimorbilidade. Estiveram associadas a gravidade: a multimorbilidade definida como seis ou mais condições (OR=22,333) e três ou mais sistemas (OR=3,171). A coronariopatia isquémica foi
o diagnóstico associado ao maior: número médio de condições (11,64) e índice de Charlson (10,50). A hipertensão e a insuficiência cardíaca foram os diagnósticos com mais problemas associados e a mais que três sistemas.
Conclusões: A população em ECCI é idosa e com elevada multimorbilidade. Confirmou-se a diferença entre sexos com as mulheres mais velhas e os homens com maior multimorbilidade e mais grave. A definição de multimorbilidade de seis ou mais problemas esteve associada a doença multissistémica e a gravidade.
Palavras-chave: Multimorbilidade; Comorbilidade; Padrão de multimorbilidade; Idosos; Visita domiciliária.

INTRODUÇÃO
multimorbilidade, enquanto coexistência de
mais que uma condição médica numa pessoa, em idade avançada, não tem reunido
consenso quanto à definição e ao modo como
tem sido estudada.1-4 De forma consistente, a multimorbilidade tem sido associada à população de mais
idade, ao sexo feminino e ao baixo nível socioeconómico;5 porém, o estudo português de Prazeres e cola-

A

boradores veio contrariar a associação ao sexo feminino.6
Originalmente, multimorbilidade foi definida como
duas ou mais doenças. No entanto, tem sido debatido se
1. UCSP dos Olivais, ACeS Lisboa Central. Faculdade de Medicina de Lisboa. INFARMED, Comissão de Avaliação de Medicamentos. ORCID 0000-0002-5013-6171
2. Professor Auxiliar de Epidemiologia e Estatística. Escola Nacional de Saúde Pública, Universidade Nova de Lisboa. ORCID 0000-0002-0074-7732
3. Professora Catedrática de Promoção de Saúde. Escola Nacional de Saúde Pública, Universidade Nova de Lisboa. ORCID 0000-0001-7374-6258
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três ou mais doenças não seria uma melhor medida, em
particular, nas pessoas de mais idade.3,7 Apesar de uma
estimativa de prevalência mais baixa, facilitaria a identificação de pacientes com maiores necessidades de saúde e, consequentemente, seria mais útil para os médicos.7
A multimorbilidade é mais do que a simples agregação de patologias individuais e tem implicações na gestão de doença,8 está associada ao aumento da utilização dos serviços e a piores resultados em saúde.8-11 É,
pois, necessário, estudá-la nas suas diferentes dimensões: magnitude (e.g., contagem de diagnósticos), gravidade (e.g., índice de Charlson)12 ou padrão (e.g., agregados de diagnósticos)2,13.
A contagem de doenças definida como uma simples
enumeração não ponderada do número de doenças por
pessoa tem sido a medida mais comummente estudada.13 A compreensão do padrão de multimorbilidade
pode facilitar o diagnóstico, a integração de cuidados e
melhorar a qualidade de vida dos pacientes.8-9,14 É reconhecida a relevância de se compreender o padrão de
combinações ou agregados de doenças crónicas; no entanto, a sua investigação permanece limitada.8 Existe,
pois, uma necessidade crescente de conhecer os padrões de morbilidade e a complexidade dos agregados.9
Os padrões ou agregados de multimorbilidade podem
indicar associações de doenças por frequência, sem
uma explicação causal,14 ou por agregação causal que
agrupa doenças com relação fisiopatológica entre si.10,14
A noção de gravidade, definida pelo peso total de disfunção fisiológica ou pelo peso total de doenças com impacto sobre um indivíduo,15 outra das dimensões da multimorbilidade, tem sido transmitida pelo termo comorbilidade e medida através de índices. O índice de Charlson é um dos mais amplamente utilizados para medir
gravidade de doença, utilizando morbilidades com diferente impacto no seu risco relativo de morte. 12 O índice
global ou índice de Charlson permite aferir a presença
de multimorbilidade (e.g., índice de 3 ou mais pontos significa alta multimorbilidade) e predizer a mortalidade
(e.g., índice de 5 ou mais pontos é preditor de morte a
três anos em 85% dos doentes).12,16 O índice de Charlson,12
embora tenha sido desenvolvido e validado em pacientes hospitalizados, foi adaptado e validado em cuidados
primários e populações comunitárias.13
A complexidade da gestão da multimorbilidade, da
fragilidade ou da dependência trouxe novos desafios
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:83-97

aos sistemas de saúde.9,17 A par destas mudanças, a
maioria das pessoas de mais idade (75 e mais anos) preferia ser cuidada e morrer em casa, se lhes fosse permitido escolher. 18 Portugal tem-se adaptado às mudanças sociodemográficas e de necessidades sociais e
de saúde, criando e mantendo, desde 2006, a Rede Nacional de Cuidados Continuados (RNCCI) no âmbito
dos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Solidariedade Social.19-21 A prestação de cuidados de saúde e de
apoio social é assegurada por diferentes tipologias de
cuidados que incluem as equipas domiciliárias [Equipas de Cuidados Continuados Integrados (ECCI)],22 assumindo-se que os doentes que recebem cuidados no
domicílio pelas ECCI não têm critérios de gravidade
que requeiram internamento hospitalar e têm suporte
familiar e social que o permita.21-22
Em 2016, a população da RNCCI com idade superior
a 65 anos representou 81,6%, o sexo feminino 54,2% do
total de utentes, em que 29,9% das mulheres tinha idade superior a 80 anos. O perfil sociodemográfico dos
utilizadores da RNCCI reflete o perfil de envelhecimento da população portuguesa.23
Uma vez que os doentes em ECCI não reúnem critérios de internamento hospitalar, em idosos ao cuidado
das ECCI da região de Lisboa e Vale do Tejo definiu-se
como objetivo primário do estudo caracterizar a magnitude, gravidade e padrão da multimorbilidade. Outro
objetivo foi verificar que associação existe entre condições médicas e/ou aparelhos e sistemas e as dimensões de multimorbilidade (magnitude e gravidade).

MÉTODOS
Desenhou-se um estudo transversal, descritivo com
componente analítica, por entrevista. Por uma questão
de exequibilidade definiu-se, como área de abrangência, a região de Lisboa e Vale do Tejo e planeou-se entrevistar os cuidadores dos doentes idosos assistidos
pelas ECCI.
Calculou-se a dimensão da amostra (n=114 idosos)
tendo em conta a população (N=324.878, idosos com 75
e mais anos da região de Lisboa e Vale do Tejo),24 a prevalência de multimorbilidade neste grupo etário (92%),6
uma margem de erro de 5% e um intervalo de confiança de 95% (IC95).
Atendendo a que não era possível a aleatorização
dos participantes por se encontrarem apenas tempo-
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rariamente ao cuidado das ECCI planeou-se uma amostragem por clusters. Tratando-se de uma amostragem
por clusters corrigiu-se a dimensão da amostra para um
eventual efeito do desenho, assumindo-o como igual a
2 (n=228 idosos), como considerado adequado em estudos epidemiológicos.25
Selecionou-se uma amostra representativa tendo em
conta o processo de amostragem por cluster, à semelhança de outros estudos epidemiológicos.25-29 O processo de amostragem foi realizado em duas etapas:
• A primeira por aleatorização simples das ECCI (clusters) de forma a garantir a dimensão amostral. Esta
etapa esteve dependente da capacidade instalada
nesta tipologia de cuidados – 2.066 «lugares» distribuídos por 59 ECCI, na ARSLVT, da taxa de ocupação média, da taxa de resposta e das perdas previsíveis por incumprimento dos critérios de elegibilidade.
• A segunda consistiu em convidar todos os participantes que cumprissem os critérios de elegibilidade,
no período programado para a colheita de dados em
cada ECCI.
Definiram-se como critérios de elegibilidade:
 De inclusão:
• Doente a receber cuidados da ECCI;
• Doente com idade igual ou superior a 75 anos;
• Doente que tivesse cuidador informal (não remunerado);
• Doente que aceitasse participar e desse consentimento informado.
 De exclusão:
• Doente institucionalizado à data da entrevista;
• Doente com idade inferior a 75 anos ou
• Ambos, cuidador e doente, não soubessem ler
nem escrever.
As variáveis estudadas foram as sociodemográficas e
as de morbilidade (utilizou-se a escala de Charlson16 – índice e cada um dos problemas dicotomizados, aos quais
se acrescentaram os problemas de saúde mais frequentes na população idosa e os diagnósticos a reportar pelo
cuidador, à semelhança do estudo australiano3 no item
«Outros»). Tanto para a questão aberta como para os dados reportados de morbilidade, a confirmação diagnóstica foi feita através da análise da terapêutica em curso
e da consulta da informação clínica disponível (e.g., notas de alta hospitalar ou relatórios clínicos).

A unidade de observação foi o binómio cuidador/
/doente através de entrevista ao cuidador informal. Definiu-se como cuidador informal qualquer pessoa que
prestasse cuidados gratuitamente por ter uma relação
afetiva (e.g., amigos ou vizinhos) ou de parentesco.
A justificação para a avaliação de o doente ser reportada pelo cuidador prendeu-se com a intenção de
não excluir do estudo as patologias do doente com repercussão nas suas capacidades cognitivas (e.g., demência).
A colheita de dados ocorreu entre dezembro de 2015
e julho de 2016, no domicílio dos doentes, por aplicação de um questionário sob formato de entrevista realizada pelo investigador ao cuidador, durante a visita da
equipa (ECCI) ou em visita programada com o cuidador. O questionário aplicado foi construído tendo em
conta as variáveis que se pretendiam estudar após ter
sido realizado pré-teste de legibilidade, compreensibilidade e aplicabilidade em 12 pessoas.
A recolha de dados foi padronizada por aplicação do
mesmo instrumento a todos os participantes pelo investigador, isto é, foram sempre entrevistados os cuidadores na presença do idoso, o qual, quando cognitivamente bem, colaborava na entrevista.
Durante a entrevista os dados foram registados num
ficheiro word, em seguida exportados automaticamente para uma matriz excel e, posteriormente, para a
ferramenta estatística IBM SPSS, v. 24.0 para o sistema
operativo MAC Os.
No presente estudo, a magnitude da multimorbilidade foi realizada através da soma do número de condições médicas na mesma pessoa. Atendendo à elevada prevalência de multimorbilidade abaixo de seis condições médicas por pessoa, aplicando o modelo de análise de equações de estimação generalizada (GEE)
verificou-se a ausência de casos suficientes para cruzamento, sendo, por isso, este o ponto de corte (MM6+)
considerado para análise da magnitude.
No índice de Charlson a máxima gravidade, sem ajuste para a idade, foi conferida pelo valor ≥ 5: ponderando a idade somou-se o valor 4, correspondendo ao valor atribuído ao grupo etário ≥ 75 anos.12,30-31 Justifica-se, assim, o ponto de corte do índice de Charlson ≥ 9
para a gravidade da multimorbilidade.
A análise dos dados teve duas componentes, uma
descritiva e outra analítica. Considerando o desenho de
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:83-97
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Doentes em ECCI
600

Doentes que cumprem
o critério idade
426
Excluidos: não cumprimento dos critérios de
elegibilidade (65); recusas (19); óbitos (9); altas (23);
internamentos (11); visitas não programadas (69)
Doentes incluídos
(taxa de
resposta=54,2%)
230

Grande Lisboa
94

Oeste
24
Alcobaça,
Nazaré,
Sobral do Monte
Agraço,
Alenquer

Médio Tejo
6
Torres Novas

Península de Setúbal
36

Lezíria do Tejo
70

Seixal,
Alcochete,
Palmela,
Sesimbra

Almeirim/Alpiarça,
Chamusca/Golegã,
Rio Maior,
Santarém

Alvalade, Sete Rios,
Alcântara, Carnaxide,
Amadora, Reboleira,
Venda Nova,
Cacém, Pêro Pinheiro
Vila Franca de Xira

Figura 1. Fluxograma de cumprimento dos critérios de elegibilidade dos participantes e sua distribuição por regiões (NUTS III).

estudo e a amostragem, na análise estatística utilizou-se o modelo de regressão linear generalizado (GLM)
através do modelo GEE. Na análise bivariável o modelo GEE foi construído tendo em conta a variável dependente, com distribuição binominal, utilizando a
função logit para o cluster ECCI.
Na análise multivariável considerou-se incluir no
modelo, como covariáveis, cada diagnóstico que correspondesse a uma frequência superior a 25% para cada
uma das categorias em estudo: multimorbilidade
(MM6+), gravidade (ponto de corte ≥ 9 do índice de
Charlson). Considerou-se, como outras covariáveis a
incluir no modelo, as sociodemográficas (idade, sexo,
isolamento e escolaridade). O isolamento social foi considerado como covariável sociodemográfica pela sua
frequência no grupo etário em estudo.23

Requisitos éticos
No estudo cumpriram-se requisitos éticos como o
respeito pela autonomia dos participantes e a confiRev Port Med Geral Fam 2019;35:83-97

dencialidade dos dados.
O estudo obteve parecer favorável da Comissão de
Ética para a Saúde da ARSLVT e da Comissão Nacional
de Proteção de Dados.

RESULTADOS
No seguimento do planeamento do estudo procedeu-se à análise descritiva dos resultados, à qual se seguiu a inferencial em duas etapas (bivariável e multivariável).
O fluxograma (Figura 1) representa as perdas de participantes, incluindo a justificação.
Dos 230 participantes, 54% eram do sexo feminino,
a média de idades de 83,6 anos, sendo as mulheres mais
velhas e com menor magnitude (número médio de problemas) e menor gravidade (média do índice de Charlson) de multimorbilidade que os homens. O Quadro I
apresenta a descrição da amostra estudada.
Relativamente aos aspetos sociodemográficos trata-se de uma população pouco escolarizada. Também a
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O número de condições médicas por pessoa
permitiu-nos calcular o número médio de problemas por grupo etário e sexo (Figura 2). O número médio de problemas ou condições médiRegião (NUTS III)
cas por pessoa foi de 9,5. Verifica-se que em toFrequência (%)
Oeste
24 (10,4)
dos os grupos etários o número médio de conMédio Tejo
6 (2,6)
dições médicas foi superior no sexo masculino.
Grande Lisboa
94 (40,9)
Observando as curvas do número médio
Península de Setúbal
36 (15,7)
de problemas verifica-se um comportamenLezíria do Tejo
70 (30,4)
to diferente entre sexos. Na curva relativa ao
Idade
sexo masculino existe um pico aos 85/89 anos
Média em anos
83,6 [F: 84,9 M: 82,1]
e uma curva ascendente no grupo mais idoso. No sexo feminino existe um esboço de um
Grupos etários
45 a 79 anos
67 (29,1)
pico aos 80/84 anos, seguindo-se um decrésFrequência (%)
80 a 84 anos
67 (29,1)
cimo progressivo até à idade mais avançada.
85 a 89 anos
55 (23,9)
Através do modelo GEE confirmou-se a asso90 a 99 anos
41 (12,2)
ciação estatisticamente significativa entre o
Sexo
número de problemas e o sexo masculino
Frequência (%)
F 124 (54,0); M 106 (46,0)
(OR=2,452; IC95% 1,341-4,485; p=0,004); conEscolaridade
Sem escolaridade
93 (40,4)
tudo, não se verificou associação estatisticaFrequência (%)
1.o Ciclo de escolaridade 111 (48,3)
mente significativa com a idade.
2.o Ciclo ao Secundário
22 (9,6)
Relativamente à idade, como o estudo foi
realizado com idosos não se encontrou difeFormação superior
4 (1,7)
rença entre grupos etários. Contudo, a curva
Relação de parentesco 296 (98,0)
da Figura 2 sugere haver um declínio no núFrequência (%)
Esposa(o)
108 (47,0)
mero médio de condições médicas no grupo
Filha(o)
88 (38,9)
dos mais idosos (90 e mais anos).
Nora/Genro
13 (5,7)
Para o estudo da multimorbilidade na preNeta(o)
8 (3,5)
sente amostra de grandes idosos utilizou-se o
Multimorbilidade
N.o de condições por pessoa 9,5 [F:9,02 M:10,0]
ponto de corte seis ou mais condições médiMédia
Índice de Charlson 8,5 [F:7,96 M: 9,1]
cas coexistentes (MM6+), como referido na
metodologia. Através do modelo GEE não se
verificou associação estatisticamente significativa de
totalidade dos doentes referiu ter família, mas 34
MM6+ com qualquer variável sociodemográfica.
(14,8%) residiam sós. Quanto à relação afetiva com o
As análises bi e multivariável da multimorbilidade focuidador, dos 230 participantes quatro não eram cuiram realizadas para as variáveis sociodemográficas andadores familiares.
teriormente descritas e para as de morbilidade, considerando-se estas as de maior relevância. Nesse sentido,
Magnitude da multimorbilidade
para o ponto de corte (MM6+) como variável depenO total de condições médicas reportadas foi de 121
dente analisou-se, através do modelo GEE, a sua assodiferentes. Verificou-se que a multimorbilidade sem liciação com gravidade ou índice de Charlson, diagnóstimite de condições médicas esteve presente na totalicos ou condições médicas e sistemas.
dade dos idosos. Na amostra, cerca de três quartos
Os resultados da análise são sintetizados de forma ta(73,9%) tinha oito ou mais problemas de saúde (MM8+)
belar, incluindo a frequência dos diagnósticos associae cerca de metade (47,8%) dos participantes 10 ou mais
dos à multimorbilidade (MM6+), bem como a signifiproblemas (MM10+).
cância dessa associação (o valor de p) ou o Odds Ratio
QUADRO I. Distribuição dos idosos por regiões, suas característica
sociodemográficas e relação de afinidade com o cuidador
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(OR) com o respetivo intervalo de confiança de
14
95% (IC95 do OR).
12
A MM6+ (Quadro II) revelou associação esta10
tisticamente significativa a nove condições mé8
dicas, sendo o OR superior para a hipertensão,
6
seguindo-se a osteoartrose. A doença cerebro4
vascular e a hemiplegia tiveram OR acima de 7.
2
O OR mais baixo, ainda assim de 3,183, verifi0
75 a 79
90 a 94
95 a 99
85 a 89
80 a 84
cou-se para a depressão. Para o ponto de corte
anos
anos
anos
anos
anos
MM6+ não se verificou associação estatisticaFeminino
9
9.63
9.11
8.61
7.4
mente significativa com demência.
Masculino
9.76
9.88
8.9
9.67
11.45
Tendo subjacente que a complexidade da
Total
9.96
8.71
9.46
7.92
9.75
multimorbilidade pode estar associada ao envolvimento de diferentes aparelhos e sistemas Figura 2. Distribuição do número médio de problemas por grupos etário e sexo.
analisou-se a associação de MM6+ com cada
sistema. Verificou-se o envolvimento de, pelo menos,
O score médio do índice de Charlson foi de 8,5 (IC95%
três sistemas (OR=30,889): circulatório (OR=11,258),
8,1-8,8) e o índice médio por grupo etário e sexo enmúsculo-esquelético (OR=5,646) e endócrino-metabócontra-se na Figura 3.
Da observação da Figura 3 verifica-se que o índice de
lico (OR=2,925).
Charlson médio é superior no sexo masculino em toQuando se analisou a associação de MM6+ com grados os grupos etários, não sendo linear o seu aumento
vidade de Charlson (≥ 9) verificou-se uma associação
com a idade para os homens e registando-se um deestatisticamente significativa (OR=22,333; IC95% 3,742133,299; p=0,001).
créscimo com a idade para as mulheres. As curvas reNa análise multivariável consideraram-se: as variávelam comportamentos semelhantes às da média do
veis sociodemográficas (idade, sexo, escolaridade e isonúmero de problemas, distinguindo-se pelo acentuar
lamento), as 12 condições médicas mais frequentes e a
da diferença entre sexos.
hemiplegia que na análise bivariável esteve associada
Com a finalidade de diferenciar os participantes de
acordo com a gravidade estabeleceu-se como ponto de
a MM6+, não incluída nos 12 diagnósticos mais frecorte do índice de Charlson o valor 9, criando dois gruquentes. Nesta análise, das variáveis sociodemográficas
pos quanto à gravidade: Grave (Charlson 4 a 9) e Muiapenas o sexo masculino esteve associado a MM6+
(OR=6,833; IC95% 1,771-26,365; p=0,005). Os probleto grave (Charlson ≥ 9). A análise da gravidade do Charlmas de saúde que na análise multivariável estiveram asson fez-se para as variáveis sociodemográficas, tendo
sociados a MM6+ foram: doença cerebrovascular
apenas o sexo revelado associação estatisticamente sig(OR=25,136), osteoatrose (OR=24,698), hipertensão arnificativa (p<0,001), parecendo ser o sexo feminino proterial (OR=18,709), depressão (OR=15,081), osteoporotetor (OR=0,456; IC95% 0,331-0,629). Também para a
magnitude da multimorbilidade se analisou, através do
se (OR=9,492) e ansiedade (OR=4,482).
modelo GEE, a associação da gravidade de Charlson
com: diagnósticos ou condições médicas, aparelhos ou
Gravidade da multimorbilidade (índice de Charlson)
sistemas e multimorbilidade. No Quadro III enconO índice de Charlson permite introduzir a dimensão
tram-se, por ordem decrescente de OR, as condições
gravidade, pela ponderação específica de alguns dos
médicas associadas a gravidade de multimorbilidade
problemas. Torna-se, pois, complementar da magnitu(índice de Charlson ≥ 9).
de da multimorbilidade enquanto somatório do núA associação estatisticamente significativa da gravimero de condições médicas por pessoa. O índice de
dade com as condições médicas que diferiram da magCharlson nesta amostra de idosos (75 e mais anos) pode
nitude da multimorbilidade corresponde a diagnóstiassumir valores entre 4 e 37, sabendo-se que o valor
cos incluídos na escala de Charlson como: úlcera pép≥ 5 corresponde ao risco de morrer a três anos de 85%.
Número de problema
de saúde

88
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QUADRO II. Associação bivariável entre MM6+ e condições médicas ou diagnósticos
Condições médicas ou diagnósticos
Hipertensão arterial (HTA) N=166
Sem HTA (Ref)
Osteoartrose N=175

N* (%)

OR(IC95%)

P

162/166 (97,6%)
45/54(70,3%)

15,219(5,295-43,742)

<0,001

Sem osteoartrose (Ref)

168/175(96%)
39/55(79,9%)

Doença Cerebrovascular N=114
Sem doença cerebrovascular (Ref)

111/114(97,4%)
96/116(82,8%)

Diabetes N= 75

9,842(4,066-23,823)
<0,001
7,365(2,956-18,351)

<0,001

6,231(1,559-24,901)

0,010

Sem diabetes (Ref)

73/75(97,3%)
134/155(86,5%)

Insuficiência Cardíaca N= 79
Sem insuficiência cardíaca (Ref)

77/79(97,5%)
130/151(86,1%)

6,066(1,881-19,559)

0,003

Doença vascular periférica (DVP) N= 100
Sem DVP (Ref)

96/100(96,0%)
111/130(85,4%)

4,256(1,425-12,710)

0,009

Perturbação do sono N= 104
Sem perturbação do sono (Ref)

99/104(95,2%)
108/126(85,7%)

3,243(1,441-7,295)

0,004

Ansiedade N= 77

74/77(96,1%)
133/153(86,9%)

3,792(1,188-12,108)

0,024

Sem ansiedade (Ref)

86/90(95,6%)
121/140(86,4%)

3,183(1,208-8,386)

0,019

Sem depressão (Ref)

Depressão N=90

* MM6+ foi a variável dependente considerada. Em cada célula da coluna N encontra-se a negrito o número e a percentagem de idosos com a condição médica de entre os com seis ou mais condições médicas.

tica, coronariopatia, doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) e tumor sólido não metastizado ou leucemia e linfoma. O diagnóstico não coincidente com os
itens da escala de Charlson, embora previsto no questionário, e que surgiu associado a gravidade foi a obesidade. A hierarquia da associação foi diferente de
MM6+.
Nesta análise das variáveis sociodemográficas apenas o sexo masculino esteve associado a gravidade de
Charlson (OR=1,694; IC95% 1,076-2,667; p=0,023).
A gravidade diferiu da medida de magnitude da multimorbilidade (MM6+) pela ausência de associação estatisticamente significativa com o aparelho músculo-esquelético. Na análise multivariável, os sistemas associados a gravidade de multimorbilidade foram: urológico (OR=6,117), circulatório (OR=4,402), neurológico (OR=3,442), respiratório (OR=2,950), digestivo
(OR=2,135) e endócrino-metabólico (OR=2,126).
Nesta amostra, a partir das seis condições médicas a
associação do índice de Charlson muito grave e a mul-

timorbilidade foi estatisticamente significativa, de
MM6+ a MM8+, todavia com um OR decrescente: MM6+
(OR=22,333), MM7+ (OR=15,285) e MM8+ (OR=5,722).

Padrão da multimorbilidade
Na sequência da caracterização da magnitude da multimorbilidade (contagem de problemas) e da sua gravidade (índice de Charlson) efetuou-se a caracterização do
padrão, isto é, perceber como se agregam os diagnósticos. Dos diagnósticos associados a uma média mais elevada de problemas por pessoa (Quadro IV) destacam-se
a coronariopatia isquémica (11,64 condições por pessoa),
a DPOC (11,38 condições por pessoa) e a insuficiência
cardíaca (11,30 condições por pessoa).
Na caracterização do padrão de multimorbilidade
através da análise multivariável de diagnósticos identificou-se uma diversidade de padrões de associação estatisticamente significativa desde diagnósticos associados a um, a dois e até oito condições médicas. As
doenças vasculares foram as que revelaram associação
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:83-97
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estatisticamente significativa a maior número de
12
10
diagnósticos (Quadro IV), nem todos do mesmo sis8
tema.
6
4
As doenças osteoarticulares (osteoartrose e osteo2
porose) estiveram associadas apenas a um problema
0
75 a 79 80 a 84 85 a 89 90 a 94 95 a 99
cada, apesar da sua elevada frequência na amostra,
anos
anos
anos
anos
anos
em particular a osteoartrose. Nesta análise, a osFeminino
7.8
8.2
8.8
6.4
7.2
teoartrose, sendo o problema mais frequente, apenas
Masculino
9
8.8
9.9
8.2
10.7
esteve associada à obesidade e à osteoporose. A hiTotal
8.7
8.8
7.4
8.6
7.6
pertensão arterial foi o diagnóstico mais frequentemente associado a outros de natureza vascular, me- Figura 3. Distribuição do índice médio de Charlson por sexo e grupo etário.
tabólica ou osteoarticular. A insuficiência cardíaca
foi o segundo diagnóstico associado a mais condições
neficiam de ambientes mais saudáveis,37 enquanto nímédicas de diferentes sistemas, sendo que duas (coroveis de escolaridade mais baixos estão associados a bainariopatia isquémica e doença cerebrovascular) têm
xa literacia e a piores resultados em saúde (e.g., taxa de
nexo causal comum. Nesta amostra, a diabetes esteve
mortalidade).37-39 Se se utilizasse a educação como inapenas associada à hipertensão arterial e a demência à
dicador económico40 poder-se-ia inferir ser uma popudoença cerebrovascular e à úlcera crónica.
lação de baixo estrato social; no entanto, atendendo ao
Os problemas neuropsiquiátricos tiveram duas comgrupo etário e ao predomínio do sexo feminino, por rabinações biunívocas que foram entre a depressão e a anzões de natureza sociocultural não se pode, com segusiedade e entre a demência e a doença cerebrovascular.
rança, fazer essa afirmação.
O interesse crescente na multimorbilidade deve-se à
DISCUSSÃO
sua associação com mortalidade, complexidade do cuiA população portuguesa revela uma tendência de
dado, redução da qualidade vida3,7 e custos em saúde.41
32-34
envelhecimento demográfico,
que os resultados do
Estudos realizados na população revelaram que a
estudo parecem confirmar, como se pode inferir dos
multimorbilidade está associada às idades mais avan71% da população ao cuidado das ECCI da RNCCI que
çadas,1-2,36,42-43 o que se confirma neste estudo, onde tocumpriam o critério de inclusão idade (75 e mais anos)
dos os idosos tinham pelo menos duas doenças cróni(Figura 1). A média de idade dos participantes foi de
cas, 207 dos 230 idosos (90%) tinha seis ou mais diag83,6 anos. Quanto ao sexo, as mulheres representam
nósticos por pessoa e apenas cerca de um quarto dos
cerca de 54% dos participantes e são mais velhas (méparticipantes não tinha oito ou mais condições médidia de idade de 84,9 anos). Em suma, nesta amostra as
cas. A elevada frequência de multimorbilidade refletiumulheres estão mais representadas e são mais idosas,
-se numa média de problemas por pessoa de 9,5 e num
dados coerentes com o perfil do envelhecimento da poíndice de Charlson 8,5, a par de um comportamento dipulação portuguesa.23,35
ferente entre sexos quanto à variabilidade do número
A multimorbilidade encontra-se fortemente assomédio de problemas por pessoa.
ciada a determinantes sociais de saúde, sendo mais eleO comportamento das curvas da média de problevada em estratos sociais mais desfavorecidos.36 Quanmas por sexo mostrou, no masculino, um pico aos 85/89
to à caracterização sociodemográfica, um dos aspetos
anos e uma curva ascendente no grupo dos mais idoque importa realçar foi a baixa escolaridade dos partisos, enquanto no sexo feminino se encontrou um escipantes (cerca de 40,4% dos idosos não tinha escolaboço de um pico aos 80/84 anos, seguindo-se um deridade e 48,3% tinha a escolaridade básica), superior
clínio progressivo até à idade mais avançada. Confiraos resultados do estudo EPEPP (35% de idosos com 75
mou-se, ainda, a associação estatisticamente significaanos e mais tinha menos de três anos de escolaridade).23
tiva entre multimorbilidade e o sexo masculino
A educação é um forte preditor de resultados de saú(OR=2,452), ao contrário do verificado na literatura,43-44
37
de, isto é, em saúde indivíduos com mais educação beembora semelhante ao estudo Português.6
Índice de
Charlson
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QUADRO III. Associação bivariável entre Charlson ≥9 e condições médicas
Condições médicas ou diagnósticos

N* (%)

OR(IC95%)

P

Coronariopatia N= 58
Sem Coronariopatia (Ref)

46/58(79,3%)
60/172(34,9%)

7,055(2,710-18,371)

<0,001

Insuficiência cardíaca N= 79
Sem insuficiência cardíaca (Ref)

58/79(73,4%)
48/151(31,8%)

5,926(2,991-11,740)

<0,001

Doença Cerebrovascular N=114
Sem doença cerebrovascular (Ref)

76/114 (66,7%)
30/116(25,9%)

5,623(3,211-9,848)

<0,001

Hipertensão arterial (HTA) N=166
Sem HTA (Ref)

91/166(54,8%)
15/64(23,4%)

4,255(2,246-8,058)

<0,001

Diabetes N= 75
Sem diabetes (Ref)

51/75(68,0%)
55/155(35,5%)

3,802(2,071-6,979)

<0,001

Sem Úlcera péptica (Ref)

28/41(68,3%)
78/189(41,3%)

3,007(1,559-5,800)

0,001

Sem DPOC (Ref)

23/34(67,6%)
83/196(42,3%)

2,757(1,038-7,322)

0,042

Sem TSNMLL (Ref)

26/40(65,0%)
80/190(42,1%)

2,481(1,212-5,078)

0,013

Doença vascular periférica (DVP)N= 100
Sem DVP (Ref)

58/100(58,0%)
48/130(36,9%)

2,333(1,616-3,370)

<0,001

Arritimia cardíaca N= 49
Sem arritimia cardíaca (Ref)

29/49(59,2%)
77/181(42,5%)

1,901(1,075-3,361)

0,027

Obesidade N= 45

28/45(62,2%)
78/185(42,2%)

2,271(1,012-5,097)

0,047

Úlcera péptica N= 41
DPOC N= 34
TSNMLL N= 40

Sem obesidade (Ref)

* O índice de Charlson ≥9 foi a variável dependente considerada. Em cada célula da coluna N encontra-se a negrito o número e a percentagem de idosos com a condição médica de entre os Índice de Charlson ≥9

Quanto à magnitude da multimorbilidade, e porque
nesta amostra abaixo de seis condições médicas por pessoa se verificou ausência de casos suficientes para cruzamento, analisou-se o ponto de corte: seis ou mais condições médicas coexistentes (MM6+). Através do modelo GEE, para a multimorbilidade MM6+ não se verificou
associação estatisticamente significativa com qualquer
variável sociodemográfica. Para o ponto de corte MM6+
não se verificou associação estatisticamente significativa com demência. A análise multivariável da associação
entre MM6+ e os sistemas foi coerente com os dados da
literatura, confirmando-se o envolvimento dos aparelhos circulatório (K), músculo-esquelético (L) e endócrino-metabólico (T) e com os agregados de patologias, clinicamente relevantes (e.g., aparelho circulatório e metabólico)10-11,14,45-46. Os resultados deste estudo podem,

pois, contribuir para a caracterização da combinação
entre múltiplas patologias e para a compreensão da complexidade da multimorbilidade.8,36
Outro dos aspetos que importa discutir é a gravidade da multimorbilidade que, apesar de não se encontrar claramente conceptualizada,15 tem utilizado como
instrumentos de medida índices que agregam diagnósticos e os ponderam de acordo com o risco de morte, como o de Charlson.12,30-31 Analisou-se a associação
entre a gravidade medida pelo índice de Charlson (≥ 9)
e a magnitude (número de problemas por pessoa), tendo-se verificado associação estatisticamente significativa; contudo, com tendência decrescente do OR entre
MM6+ (OR=22,333) e MM8+ (OR=5,686). Desconhece-se o significado clínico do valor decrescente de OR,
podendo ser explicado pelo facto de quando a magniRev Port Med Geral Fam 2019;35:83-97
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QUADRO IV. Problemas associados aos diagnósticos mais frequentes na análise multivariável

Diagnósticos mais frequentes
(variáveis dependentes)
Coronariopatia isquémica

Obesidade

N.o

Índice

Problemas
Médio

Charlson
Médio

11,64

10,50

11,53

9,27

DPOC

11,38

9,56

Insuficiência cardíaca

11,30

10,09

Problemas associados
(variáveis independentes)

OR(IC95%)

p

Insuficiência cardíaca

4,433 (2,165-9,078)

<0,001

Hipertensão arterial

4,118(1,624-10,445)

0,003

Cancro metastizado

2,471(1,159-5,269)

0,019

Insuficiência cardíaca

4,317(1,781-10,464)

0,001

Hipertensão arterial

4,139(1,867-9,173)

<0,001

Insuficiência cardíaca

2,711(1,082-6,794)

0,033

4,477(1,733-11,568)

0,002

Cancro metastizado

Obesidade

4,318(1,991-9,364)

<0,001

Arritmia cardíaca

4,239(2,279-7,884)

<0,001

Coronariopatia isquémica

3,685(1,859-7,306)

<0,001

Doença cerebrovascular

2,424(1,420-4,137)

0,001

Osteoporose

1,993(1,128-3,520)

0,017

Úlcera crónica de pele

1,899(1,078-3,345)

0,026

Diabetes

10,99

10,03

Hipertensão arterial

3,020(1,826-4,994)

<0,001

Arritmia cardíaca

10,80

9,06

Insuficiência cardíaca

4,601(2,421-8,744)

<0,001

Hipertensão arterial

2,691(1,243-5,827)

0,012

Doença vascular periférica

Doença cerebrovascular

Hipertensão arterial

10,70

10,58

10,48

9,35

9,63

9,07

Úlcera crónica de pele

2,470(1,057-5,776)

0,037

Hipertensão arterial

2,424(1,201-4,889)

0,013

Coronariopatia isquémica

1,966(1,183-3,266)

0,009

Demência

4,842(2,940-7,972)

<0,001

Hipertensão arterial

3,039(1,559-5,923)

0,001

Insuficiência cardíaca

2,152(1,155-4,009)

0,016

Obesidade

5,306(2,567-10,966)

<0,001

Coronariopatia isquémica

4,056(1,622-10,139)

0,003

3,535(1,558-8,021)

0,003

3,297(1,017-10,688)

0,047

Doença cerebrovascular

3,275(1,729-6,206)

<0,001

Arritmia cardíaca

2,920(1,324-6,437)

0,008

Depressão

2,621(1,261-5,449)

0,010

Doença vascular periférica

2,311(1,178-4,531)

0,015

Diabetes
DPOC

Ansiedade
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10,31

8,31

Depressão

3,232(1,854-5,632)

<0,001

Úlcera crónica de pele

2,183(1,184-4,025)

0,012

Coronariopatia isquémica

1,735(1,009-2,981)

0,046

Osteoporose

1,714(1,037-2,830)

0,035
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QUADRO IV. Problemas associados aos diagnósticos mais frequentes na análise multivariável (continuação)

Diagnósticos mais frequentes
(variáveis dependentes)
Depressão

N.o

Índice

Problemas
Médio

Charlson
Médio

10,29

8,41

Problemas associados
(variáveis independentes)

OR(IC95%)

p

Ansiedade

3,226(1,789-5,818)

<0,001

Hipertensão arterial

1,992(1,036-3,831)

0,039

Dislipidémia

10,20

8,63

Diabetes

2,129(1,170-3,876)

0,013

Osteoartrose

10,14

8,65

Obesidade

2,732(1,239-6,026)

0,013

Osteoporose

9,92

8,25

Osteoatrose

2,347(1,359-4,054)

0,002

Cancro metastizado

9,49

8,48

Insuficiência cardíaca

3,061(1,378-6,799)

0,006

Demência

9,47

8,49

Coronariopatia isquémica

3,021(1,108-8,241

0,031

Doença cerebrovascular

4,514(2,917-6,988)

<0,001

Úlcera crónica de pele

2,725(1,435-5,177)

0,002

Osteoporose

1,958(1,422-2,697)

<0,001

tude da multimorbilidade aumenta podem ser contabilizados problemas com menor gravidade e não incluídos no índice de Charlson (e.g., osteoartrose, obesidade). Embora com a necessária precaução questiona-se se o ponto de corte MM6+ não poderá ser uma
medida simples que integra magnitude e gravidade de
multimorbilidade e se não poderá vir a ser uma possível alternativa à definição de multimorbilidade corrente (coexistência de duas ou mais doenças crónicas),
que parece inadequada às pessoas com mais idade por
representar a norma.5-6,47 Outro dado a reforçar esta
questão foi o facto de se ter verificado associação estatisticamente significativa entre MM6+ e morbilidade
multissistémica (envolvimento de três ou mais sistemas, MS3+). Tendo em conta a definição de multimorbilidade complexa3 definiu-se como multimorbilidade
multissistémica aquela que afeta três ou mais aparelhos
ou sistemas, 48 a qual revelou associação estatisticamente significativa com gravidade através do índice de
Charlson (MS3+; OR=3,171). Todavia, quanto a esta inferência sobre gravidade, conferida por seis ou mais
doenças crónicas (MM6+) ou três ou mais sistemas
(MS3+) envolvidos, serão necessários outros estudos
que incluam outras medidas de gravidade clínica, como
a natureza das condições médicas associadas e o estadio da doença (e.g., grau de insuficiência cardíaca).
Conhecer o padrão de multimorbilidade é uma ne-

cessidade crescente, nomeadamente, a complexidade
dos agregados de doenças crónicas e suas combinações,8-9,14 pelo seu impacto na gestão da doença, na integração de cuidados, nos cuidados centrados no paciente e na melhoria da qualidade de vida.8-9,45 No sentido de conhecer o padrão de multimorbilidade socorreu-se da análise multivariável através do modelo GEE.
Nesta análise, a osteoartrose, sendo o problema mais
prevalente, apenas esteve associada à obesidade. A hipertensão arterial foi o diagnóstico associado a mais
condições médicas de natureza diversa: vascular, metabólica ou de saúde mental. A insuficiência cardíaca
foi o segundo diagnóstico associado a mais condições
médicas de diferentes aparelhos ou sistemas, sendo
que duas (coronariopatia isquémica e doença cerebrovascular) são consideradas com nexo fisiopatológico.
Curiosamente, nesta amostra a diabetes esteve apenas
associada à hipertensão arterial. A demência esteve associada à doença cerebrovascular e à úlcera crónica. As
associações identificadas através do modelo GEE revelaram-se estatística e clinicamente relevantes (Quadro
IV). Observando as combinações de risco destacam-se
associações que conferem coerência clínica aos resultados, pela associação causal, como as osteoarticulares
entre si (osteoporose, osteoartrose), a osteoartrose e a
obesidade, a demência e a doença cerebrovascular ou
a insuficiência cardíaca e a úlcera crónica de pele. QuesRev Port Med Geral Fam 2019;35:83-97
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tiona-se se não podem os modelos lineares generalizados ser instrumentos de análise que permitem identificar agregados pela frequência dos problemas na população (não causal), como hipertensão e osteoartrose, e associações fisiopatológicas (causais), como insuficiência cardíaca e coronariopatia?
As limitações do estudo decorrem da metodologia
escolhida (desenho e amostragem), a qual teve subjacentes princípios de exequibilidade, gestão limitada de
recursos humanos, financeiros e temporais. A inclusão
de idosos com 75 anos e mais anos estreitou a possibilidade de análise comparativa da multimorbilidade
com grupos mais novos (e.g., 65 a 74 anos), em que a
idade pode ser um fator de confundimento.
Outro dos aspetos metodológicos discutíveis foi a
utilização de diagnósticos autorreportados,49 não medicamente confirmados. Contudo, tentou minimizar-se
este constrangimento complementando a informação
diagnóstica, pela investigadora médica, através da análise da terapêutica em curso e da consulta da informação clínica disponível (e.g., notas de alta hospitalar ou
relatórios clínicos), à semelhança de outros estudos de
multimorbilidade.47,50
A magnitude da multimorbilidade (contagem de
condições médicas) é uma limitação deste estudo e de
outros de multimorbilidade por usar a soma de doenças como escala ordinal, sem considerar a gravidade ou
o estadio da doença.51
O índice de Charlson inclui a gravidade da doença
para um número limitado de diagnósticos e omite a
doença mental que, em contexto de cuidados de saúde primários, confere substancial morbilidade.58 Não se
pode com o índice Charlson, tal como com outros índices, medir com precisão a carga de multimorbilidade devido à variação na sensibilidade e especificidade
dos diferentes diagnósticos, à falência na inclusão da
gravidade e duração da doença, as quais podem estar
relacionadas com o resultado.52
Outro dos aspetos questionáveis é ter considerado
como entidades nosológicas diferentes condições médicas com nexo causal comum, como a doença cerebrovascular e a hemiplegia (sequela de acidente vascular cerebral) ou ansiedade e perturbação do sono (sintomas diferentes da mesma perturbação).3 Contudo, a
categorização como entidades distintas tem relevância
numa perspetiva centrada no paciente, em que a doenRev Port Med Geral Fam 2019;35:83-97

ça e a sua vivência podem ser entidades diferentes.53-55
Consideram-se pontos fortes os que tornam única esta
investigação, como o número de visitas domiciliárias com
uma distribuição sistematizada que torna a amostra de
idosos dependentes a receber cuidados de saúde domiciliários representativa da região de Lisboa e Vale do Tejo.
Os resultados permitiram obter conhecimento sobre a
magnitude, gravidade e padrão da multimorbilidade, o
que poderá ser útil para a reflexão sobre o modelo organizativo de cuidados da RNCCI na sua vertente domiciliária (ECCI) e consequente alocação de recursos.
Uma vez que os doentes inseridos em ECCI são uma
população geograficamente dispersa e dinâmica que
impossibilitava a aleatorização dos participantes justificou o processo de amostragem por clusters,56-57 à semelhança de outros estudos epidemiológicos,25-29 o que
permitiu a análise dos dados através do modelo de linear generalizado por equações de estimação generalizada (GEE) com estrutura de correlação uniforme
dentro de cada cluster (ECCI).
A colheita de dados por entrevista e aplicação do
mesmo questionário a todos os participantes pelo investigador facilitou a obtenção de informação padronizada, não alcançável através de bases de dados, acrescendo o consentimento informado livre e esclarecido
prévio dos participantes.
Estudou-se a multimorbilidade através das suas diversas dimensões: magnitude (contagem), gravidade (índice de Charlson) e padrão (agregados ou combinações).
A análise multivariável da associação entre MM6+ e
os aparelhos e sistemas foi coerente com os dados da
literatura, confirmando-se o envolvimento dos aparelhos circulatório (K), músculo-esquelético (L) e endócrino-metabólico (T) e com os agregados de patologias, clinicamente relevantes (e.g., aparelho circulatório e metabólico).10-11,14,45-46 Os resultados deste estudo
podem, pois, contribuir para a caracterização da combinação entre múltiplas patologias e para a compreensão da complexidade da multimorbilidade.8,36
Os resultados deste estudo revelam validade interna conferida pela coerência clínica, como as combinações com relação fisiopatológica como a osteoartrose e obesidade, a insuficiência cardíaca e a coronariopatia isquémica ou a demência e a doença cerebrovascular.
Realçam-se os seguintes aspetos como revelando va-

estudosoriginais

lidade externa e conferindo consistência aos resultados:
• Coerência sociodemográfica: A maior representatividade das mulheres (54%) que são mais velhas (média de idade 84,9 anos), dados coerentes com os do
envelhecimento da população portuguesa.23,35 A distribuição geográfica dos participantes, sendo a região da Grande Lisboa a mais representada (53,5%),
em concordância com os dados do Censo de 2011
para a região de Lisboa e Vale do Tejo.24,32-34
• Estudos realizados na população revelaram que a
multimorbilidade estava associada a idades mais
avançadas,1-2,36,42 o que se confirma neste estudo,
onde todos os idosos tinham pelo menos duas doenças crónicas e 90% tinha seis ou mais, o que se refletiu numa média de problemas por pessoa de 9,5 e
num índice de Charlson 8,5. A prevalência de multimorbilidade foi, assim, semelhante à de estudos que
não limitaram o número de condições médicas crónicas consideradas.1,3
Em síntese, os resultados revelaram validade interna e externa, o que confere robustez ao estudo apesar
das limitações anteriormente identificadas.
Tem surgido um interesse crescente na multimorbilidade pela sua associação com a mortalidade, complexidade do cuidado, redução da qualidade de vida3,7
e custos em saúde.13,41 Numa altura em que vários países estão a proceder a grandes reformas dos cuidados
de saúde primários, incluindo Portugal, a multimorbilidade parece ser um motor de mudança, uma vez que
se reflete numa mudança do paradigma da gestão de
serviços de saúde, centrada em doença única, para uma
visão mais holística dos pacientes e uma «abordagem
generalista» dos cuidados.7 Fica, em perspetiva, a necessidade de mais investigação, nomeadamente em
modelos de cuidados e políticas de saúde.
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ABSTRACT
MAGNITUDE, PATTERN AND SEVERITY OF MULTIMORBIDITY IN ELDERLY PEOPLE FOLLOWED BY
INTEGRATED CONTINUING CARE TEAMS: A CROSS-SECTIONAL STUDY
Objective: To characterise the magnitude, severity and pattern of the multimorbidity. To verify which association exists between multimorbidity dimensions and medical conditions or systems.
Study type: Cross-sectional study, with descriptive and analytical component, by interview.
Setting: Integrated Continuing Care teams (ECCI) of Lisbon and Tagus Valley region.
Participants: Elderly aged 75 years and over.
Methods: Sample size (n=114 elderly) was calculated for a 5% error margin and a 95% confidence interval, corrected for the
design effect (n=228 elderly). Sampling was performed using randomised selected clusters (ECCI). The analysis was performed
through the generalised linear model – GEE using the IBM SPSS version 24.0 tool for the MAC OS operating system.
Results: 230 elderly participated, 54% female, mean age 83.6 years, low schooling (40% without education), and 14.8% living
alone. The total number of different medical conditions reported was 121. The average number of problems per person was 9.5,
and the average Charlson index was 8.5. There was an association between male gender and both magnitude (OR=2.452) and
severity (OR=22.333) of multimorbidity. Severity was associated with: multimorbidity defined as six or more conditions
(OR=22.333), and three or more systems (OR=3.171). Ischemic coronary disease was associated with the highest mean number of conditions (11.64), and with Charlson's index (10.50). Hypertension and heart failure were the diagnoses with the most
associated problems and more than three systems.
Conclusions: The population followed-up in ECCI is elderly and presents a high multimorbidity. A difference between genders
was confirmed, with women older and men presenting with higher and more severe multimorbidity. The definition of multimorbidity of six or more problems was associated with multisystemic disease and severity.
Keywords: Multimorbidity; Comorbidity; Multimorbidity pattern; Elderly; Home visit.
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Utilização do dispositivo
COPD-6® e questionário IPAG
na deteção precoce da DPOC
Flávio Guimarães,1 Albino Martins,2 Isabel Peixoto,3 Marlene Barros,4 Pedro Costa,5 Pedro Fonte6

RESUMO
Introdução: A doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) é uma causa importante de morbilidade e mortalidade e habitualmente não é diagnosticada até estadios avançados. Alguns autores advogam a utilização de ferramentas de rastreio. Assim, é
objetivo deste trabalho avaliar o desempenho do questionário International Primary Care Airways Guidelines (IPAG) e do mini-espirómetro COPD-6® numa população de utentes.
Metodologia: Foi realizado um estudo de testes de diagnóstico numa Unidade de Saúde Familiar do Porto, em utentes com 40
ou mais anos de idade. Foram colhidas variáveis demográficas, preenchido o questionário IPAG, usado o dispositivo COPD-6®
e realizada uma espirometria aos participantes. Foram calculados os valores da sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo (VPP), valor preditivo negativo (VPN) e área sob a curva para as ferramentas IPAG e COPD-6®.
Resultados: Um total de 97 utentes participou no estudo. O dispositivo COPD-6® apresentou sensibilidade de 66,67%,
especificidade de 97,80%, VPP de 66,67% e VPN de 97,80%. A combinação IPAG e COPD-6® apresentou sensibilidade de
66,67%, especificidade de 98,90%, VPP de 80% e VPN de 97,83%. A precisão do COPD-6® foi de 82% e do IPAG combinado
com COPD-6® foi de 83%.
Conclusão: O dispositivo COPD-6® e o questionário IPAG são ferramentas úteis na deteção precoce da DPOC, melhorando a
acessibilidade à espirometria e diminuindo potencialmente o subdiagnóstico desta patologia.
Palavras-chave: Doença pulmonar obstrutiva crónica; Diagnóstico precoce.

INTRODUÇÃO
doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) é
uma doença comum caracterizada por obstrução das vias aéreas não totalmente reversível.1 Esta obstrução é geralmente progressiva e
associa-se a uma elevada morbilidade e mortalidade,
tendo consequentemente um custo económico e social
significativo.2-3
A prevalência da doença difere entre regiões e nos diferentes estudos, estando diretamente relacionada com
o consumo de tabaco, o seu principal fator de risco.1 Dados epidemiológicos globais indicam que, na população
acima dos 40 anos, a prevalência de DPOC moderada a

A

1. Médico de Família. USF São Gonçalo de Amarante, ACeS Baixo Tâmega.
2. Médico de Família. USF Vale do Este, ACeS Ave-Famalicão.
3. Médica Interna. USF Ruães, ACeS Cávado I.
4. Médica de Família. UCSP Tábua, ACeS Pinhal Interior Norte.
5. Médico de Família. Maxisaúde, ACeS Cávado I.
6. Médico de Família. USF Minho, ACeS Cávado I. Escola de Medicina da Universidade do Minho.

grave é de 10,1% e aumenta consideravelmente com a
idade.4 Em Portugal foi estimada uma prevalência de
14,2% nos adultos com mais de 40 anos.5 Frequentemente o diagnóstico é apenas efetuado em estádios avançados da doença,a qual, embora comum, se encontra frequentemente subdiagnosticada.3,5 A subvalorização ou
pouco reconhecimento dos sintomas da doença, conjuntamente com o seu início gradual e insidioso, têm
sido apontados como condicionadores de um diagnóstico em estádios mais avançados, habitualmente caracterizados pela perda de 50% da função pulmonar.1,3 Neste contexto, o reconhecimento e a identificação precoces da doença poderão possibilitar a implementação de
intervenções que atrasem a progressão da doença, nomeadamente a cessação tabágica, a reabilitação respiratória e o tratamento adequado dos sintomas, prevenindo as agudizações.3,6-8
O diagnóstico da DPOC é baseado em características
clínicas (sintomas respiratórios em pessoas com históRev Port Med Geral Fam 2019;35:99-104
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ria de exposição a fatores de risco), mas requer confirmação por espirometria.1-2 Não obstante, diversos estudos demonstram uma baixa utilização desta ferramenta
nos cuidados de saúde primários (CSP).9-10 Razões apontadas para a subutilização da espirometria incluem o seu
custo, dificuldade de acesso ao exame ou inexperiência
na interpretação dos seus resultados.11
Embora o rastreio populacional da doença não esteja
recomendado, as normativas nacionais e internacionais
sugerem a realização de uma busca ativa em indivíduos
acima dos 40 anos com sintomas respiratórios ou fatores
de risco, como o tabagismo.1-2 Verifica-se, consequentemente, a necessidade de utilizar na prática clinica ferramentas que permitam o despiste precoce da DPOC.
Recentemente alguns autores têm sugerido a utilização
de mini-espirómetros, como por exemplo o COPD-6®,
como dispositivo de despiste desta doença.3,6,11-12 Este tem
a vantagem, face à espirometria, de ter um custo reduzido, ser completamente portável e fácil de usar.6 O COPD-6® avalia os volumes expiratórios forçados no 1.o e 6.o segundos (FEV1 e FEV6), bem como a razão FEV1/FEV6.11-12
Frith e colaboradores, em 2011, validaram o uso da
mini-espirometria no rastreio da DPOC nos CSP australianos, concluindo que esta possibilita um processo de
despiste simples e com acuidade.6 Na Grécia, o seu uso
foi também validado por Sichletidis e colaboradores em
2011.3 Mais recentemente, em 2012, Thorn e seus colaboradores conduziram uma análise de custo-efetividade para a utilização diagnóstica da mini-espirometria
nos CSP suecos, tendo concluído que esta técnica poderá ter utilidade ao reduzir o número de pedidos desnecessários de espirometrias.7
Adicionalmente, o uso de questionários com base nos
sintomas pode também facilitar o diagnóstico precoce da
DPOC nos CSP.13 Exemplo disso é o questionário da International Primary Care Airways Guidelines (IPAG), o
qual consiste em oito questões simples.13 Apesar de a evidência existente apontar para um potencial benefício do
uso da mini-espirometria e dos questionários de rastreio
nos doentes de risco para DPOC, o número de estudos
disponível é ainda escasso. Adicionalmente, não existem
estudos publicados que avaliem o seu uso na população
portuguesa. Neste sentido, é objetivo deste trabalho avaliar o desempenho do questionário IPAG e do mini-espirómetro COPD-6® numa população de utentes de uma
Unidade de Saúde Familiar portuguesa.
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:99-104

MÉTODO
Estudo de testes de diagnóstico realizado na Unidade
de Saúde Familiar (USF) Santa Clara, ACeS Grande Porto
IV. A população em estudo foi constituída por indivíduos
com 40 ou mais anos de idade (8.461 utentes, num total
de inscritos na USF de 16.107 utentes). O cálculo do tamanho da amostra baseou-se no trabalho de Peduzzi e colaboradores,14 com prevalência da doença de 14,2% e intervalo de confiança de 95%, tendo-se obtido uma expectativa de tamanho amostral de 117 utentes. Para a seleção
dos indivíduos a investigar foi utilizada a opção «ALEATÓRIO» do programa informático Microsoft Excel 2011.
Foi usado o método de amostragem aleatória estratificada proporcional, em função do sexo e grupo etário.
Foram excluídos da amostra os indivíduos sem contacto telefónico, com défice sensorial ou intelectual, com
diagnóstico prévio de alguma doença pulmonar – fibrose
quística, tuberculose, neoplasia pulmonar e bronquiectasias – que não asma e DPOC, doença cardíaca ou que, no
momento do estudo, não pudessem realizar espirometria
(história recente – últimas oito semanas – de hemoptises,
crise de hipersensibilidade, angina de peito, enfarte agudo do miocárdio, pneumotórax, aneurisma cerebral ou da
aorta torácica, descolamento da retina ou cirurgia ocular,
cirurgia torácica ou abdominal, bem como doentes em
fase terminal, medicados com bloqueadores- ou ainda
com hipertiroidismo não controlado).
Os doentes selecionados foram contactados por telefone (até cinco chamadas). Numa avaliação inicial foram
colhidas as seguintes variáveis: sexo, idade, peso, altura,
índice de massa corporal (IMC), história tabágica e preenchido o International Primary Care Airways Group Questionnaire (IPAG). Este questionário tem oito perguntas e
uma pontuação total de 38 pontos. Uma pontuação superior ou igual a 17 indica alta probabilidade de DPOC.4,10,15
O questionário foi realizado por entrevista médica:
1. Quantos anos tem?
2. Quantos cigarros fuma por dia? (Se é um ex-fumador, quantos cigarros fumava por dia?) Há quantos
anos fuma? Durante quantos anos fumou, no caso
de ser ex-fumador.
3. Qual é o seu peso? Qual é a sua altura? (Cálculo
IMC).
4. A sua tosse é afetada pelo tempo?
5. Tem expetoração na ausência de constipações?
6. Tem expetoração logo ao acordar?

estudosoriginais

QUADRO I. Caracterização sociodemográfica e clínica da
amostra (n=97)
Variáveis

n (%)

Género
Masculino
Feminino

49 (50,5%)
48 (49,5%)

do Norte, da Subcomissão de Ética para as Ciências da
Vida e da Saúde da Universidade do Minho e do Agrupamento de Centros de Saúde Grande Porto IV.

RESULTADOS

Foram selecionados 195 utentes. Destes, 98 foram
excluídos pelos seguintes motivos: 50 não compareceram, 48 não atenderam o telefonema ou não aceiHistória tabágica
taram o convite. Assim, foram incluídos 97 utentes, 49
Fumador atual
15 (15,5%)
(50,5%) homens com média de idades de 60,3±10,1
Ex-fumador
28 (28,9%)
anos (Quadro I).
Nunca fumou
54 (55,7%)
Foram identificados seis casos de obstrução irreverMédia (Desvio-padrão)
sível (compatível com DPOC) pela espirometria, o que
Idade (anos)
60,3 (±10,1)
corresponde a uma prevalência de 6,2% (IC95%; 2,9;
IMC (kg/m2)
28,5 (±6,7)
12,9%). Pontuaram positivamente no questionário
Carga tabágica (Unidades Maço Ano)
10,3 (±16,6)
IPAG 35 (36,1%) indivíduos. Dos indivíduos a quem foi
confirmada a presença de obstrução irreversível pela
espirometria, todos pontuaram positivamente no ques7. Com que frequência tem pieira?
tionário IPAG. Quanto às medições de volumes pulmona8. Tem ou costumava ter alergias?
res efetuadas com o dispositivo COPD-6®, seis indivíduos
Foram também realizadas três avaliações com o miniapresentaram risco aumentado de terem DPOC, dos quais
espirómetro COPD-6®, registando-se o melhor valor
quatro confirmaram a suspeita pela espirometria.
para o FEV1, FEV6 e FEV1/FEV6. Um resultado positivo foi
O questionário IPAG apresentou uma sensibilidade
considerado se a razão FEV1/FEV6 fosse inferior a 0,73.7
de 100%, especificidade de 68,13%, VPP de 17,14% e VPN
Numa segunda fase, os doentes compareceram para a
de 100%. O dispositivo COPD-6® apresentou sensibilirealização de espirometria, executada por uma técnica
dade de 66,67%, especificidade de 97,80%, VPP de 66,67%
de cardiopneumologia, segundo as Guidelines da Amee VPN de 97,80%. A associação de COPD-6® e IPAG aprerican Thoracic Society/European Respiratory Society.1,16 As
sentou sensibilidade de 66,67%, especificidade de
espirometrias foram analisadas por peritos do Grupo de
98,90%, VPP de 80% e VPN de 97,83% (Quadro II).
Estudos de Doenças Respiratórias, da Associação PortuNa Figura 1 são apresentadas as curvas ROC para os
guesa de Medicina Geral e Familiar. Os resultados finais
testes em estudo. A precisão do questionário IPAG foi de
das espirometrias foram também entregues aos médicos
67%, do COPD-6® de 82% e a combinação IPAG+COPDde família dos doentes envolvidos.
-6® foi de 83%.
Na análise estatística foi usado o programa SPSS® v.
22. Para o questionário IPAG, o dispositivo COPD-6® e a
DISCUSSÃO
associação de ambos foram calculados a sensibilidade,
O uso de questionários simples pode aumentar a idena especificidade, o valor preditivo positivo (VPP), o valor
tificação de indivíduos em risco de DPOC, contribuindo
preditivo negativo (VPN) e o odds ratio (OR) em modepara uma estratégia de identificação precoce da doença.
los univariados, tendo como referência a categoria de
Price e colaboradores conceberam e aplicaram o quesmenor risco em cada um deles. Para descrever a capacitionário IPAG a pessoas fumadoras com mais de 40 anos,
dade discriminativa foram construídas curvas Receiver
identificando uma sensibilidade e especificidade de
Operating Characteristic (ROC) e calculada a área sob a
80,4% e 72,0%, respetivamente.13 Seguiram-se outros escurva. Valores de p inferiores ou iguais a 0,05 foram contudos de validação deste questionário em diferentes paísiderados estatisticamente significativos.
ses e, em 2012, Sichletidis e colaboradores encontraram
O protocolo teve parecer favorável da Comissão de
uma sensibilidade de 93% e especificidade de 39%, no
Ética para a Saúde da Administração Regional de Saúde
subgrupo de fumadores, para uma pontuação igual ou
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:99-104
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superior a 17. 3 Neste estudo,
QUADRO II. Sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo (VPP) e valor
para o mesmo ponto de corte,
preditivo negativo (VPN) do questionário IPAG e do dispositivo COPD-6® para o
encontrámos uma sensibilidadiagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crónica
de de 100%, especificidade de
68,13%, VPN de 100% e VPP de
Teste diagnóstico Sensibilidade (95%) Especificidade (95%)
VPN
VPP
17,14%. Destaca-se a maior esIPAG
100%
68,13%
100% 17,14%
pecificidade descrita no estudo
(54,07%-100%)
(57,53%-77,51%)
original em comparação com os
COPD-6®
66,67%
97,80%
97,80% 66,67%
resultados de Sichletidis e cola(22,68%-94,67%)
(92,27%-99,67%)
boradores e do presente estudo.
IPAG+COPD-6®
66,67%
98,90%
97,83% 80,00%
Alguns dados que poderão jus(22,68%-94,67%)
(94,01%-99,82%)
tificar estas diferenças são a
existência de alta prevalência da
de de a doença estar presente é de 80%, constituindo
doença no estudo original (19%) e a inclusão seletiva de
uma forte indicação à realização da espirometria.
indivíduos fumadores e ex-fumadores com carga tabáRelativamente à área sob a curva verificou-se que foi
gica superior a 15 UMA. O nosso estudo sugere que, se
superior na combinação do IPAG e COPD-6® (83%), em
um indivíduo obtiver uma pontuação inferior a 17 poncomparação com o uso isolado dos instrumentos (82%
tos, a probabilidade de não ter a doença é elevada, pono COPD-6® e 67% no IPAG). De acordo com a literatudendo dispensar-se a espirometria. Por outro lado, pera, a medida para um teste satisfatório é de 70%.17 Os rerante um resultado positivo pode ser aconselhada a reasultados sugerem, por isso, que o mini-espirómetro é salização de espirometria, apesar da possibilidade consitisfatório como teste de despiste da DPOC quando usaderável de falsos positivos.
do isoladamente ou associado ao questionário IPAG. No
A espirometria padrão determina a capacidade vital
entanto, este último apresenta pouca precisão para ser
forçada, enquanto a mini-espirometria avalia o FEV6 por
aplicado isoladamente.
ser de mais fácil execução e de maior reprodutibilidade.7
Este estudo, de caráter local, teve como propósito a
Com este conhecimento, Thorn e colaboradores (2012)
avaliação de instrumentos simples e de fácil implemenutilizaram o dispositivo COPD-6® no seu estudo de vatação na deteção precoce da DPOC nos CSP. A reduzida
lidação de um mini-espirómetro e concluíram que este
dimensão amostral, a possível existência de variáveis de
tem utilidade no despiste da DPOC nos CSP por poder
7
confundimento e o viés de seleção, condicionado pela
reduzir o número de espirometrias desnecessárias. Enalta taxa de desistências, limitam a generalização dos recontraram, para o mesmo ponto de corte de FEV1/FEV6,
sultados a outras populações. O facto das mini espirosensibilidade de 79,2% e especificidade de 80,3%.7 No
metrias não terem sido efetuadas por técnicos especiapresente estudo foi calculada uma sensibilidade de
lizados poderia ser visto como um ponto negativo; no en66,67%, VPP de 66,67%, especificidade de 97,80% e VPN
tanto, considerando a possível aplicabilidade futura da
de 97,80%. As diferenças encontradas podem estar relamini-espirometria pelos médicos de família, os autores
cionadas com o facto de, neste estudo, a prevalência da
consideram que esta particularidade contribui para a
DPOC ser menor (6,2% vs 25,2%), não serem incluídos exaplicabilidade do método em condições reais.
clusivamente fumadores/ex-fumadores (44,4% vs 100%)
e de não se ter atingido o tamanho amostral.
CONCLUSÃO
Calculou-se ainda o valor deste dispositivo usado em
A utilização de ferramentas para a seleção de casos da
combinação com o questionário IPAG, encontrando-se
DPOC nos CSP, como o mini-espirómetro COPD-6® e o
uma melhor especificidade (98,90%) e VPP (80%), com
questionário IPAG, parece ser uma medida útil na prátisensibilidade e VPN semelhantes ao uso das ferramenca clínica, dada a importância desta doença na sociedatas isoladamente. Os resultados do presente estudo perde e os custos e dificuldades associados à realização do
mitem afirmar que, se um indivíduo pontuar positivaexame diagnóstico padrão – a espirometria. Os resultamente na combinação IPAG e COPD-6®, a probabilidaRev Port Med Geral Fam 2019;35:99-104
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Figura 1. Curvas Receiver Operating Characteristic e área sob a curva do questionário IPAG, dispositivo COPD-6® e dos dois em associação.

dos deste estudo sugerem que estes instrumentos podem ser utilizados como métodos de seleção de casos,
simples e eficazes, melhorando a acessibilidade à espirometria, o que possibilitará a diminuição do subdiagnóstico da DPOC.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for
the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. Fontana: GICOLD; 2017.
2. Direção-Geral da Saúde. Diagnóstico e tratamento da doença pulmonar obstrutiva crónica: norma de orientação clínica n.º 028/2011, de 30/09/2011,

Rev Port Med Geral Fam 2019;35:99-104

103

104

estudosoriginais

atualização em 10/09/2013. Lisboa: DGS; 2013.
3. Sichletidis L, Spyratos D, Papaioannou M, Chloros D, Tsiotsios A, Tsagaraki V,
et al. A combination of the IPAG questionnaire and Piko-6® flow meter is
a valuable screening tool for COPD in the primary care setting. Prim Care
Respir J. 2011;20(2):184-9.
4. Buist AS, McBurnie MA, Vollmer WM, Gillespie S, Burney P, Mannino DM, et
al. International variation in the prevalence of COPD (the BOLD Study): a
population-based prevalence study. Lancet. 2007;370(9589):741-50.
5. Barbara C, Rodrigues F, Dias H, Cardoso J, Almeida J, Matos MJ, et al. Prevalência da doença pulmonar obstrutiva crónica em Lisboa, Portugal: estudo
Burden of Obstructive Lung Disease [Chronic obstructive pulmonary disease
prevalence in Lisbon, Portugal: the Burden of Obstructive Lung Disease Study]. Rev Port Pneumol. 2013;19(3):96-105. Portuguese
6. Frith P, Crockett A, Beilby J, Marshall D, Attewell R, Ratnanesan A, et al. Simplified COPD screening: validation of the PiKo-6® in primary care. Prim Care
Respir J. 2011;20(2):190-8.
7. Thorn J, Tilling B, Lisspers K, Jörgensen L, Stenling A, Stratelis G. Improved
prediction of COPD in at-risk patients using lung function pre-screening in
primary care: a real-life study and cost-effectiveness analysis. Prim Care Respir J. 2012;21(2):159-66.
8. Tinkelman DG, Price D, Nordyke RJ, Halbert RJ. COPD screening efforts in
primary care: what is the yield? Prim Care Respir J. 2007;16(1):41-8.
9. Joo MJ, Lee TA, Weiss KB. Geographic variation of spirometry use in newly
diagnosed COPD. Chest. 2008;134(1):38-45.
10. Han MK, Kim MG, Mardon R, Renner P, Sullivan S, Diette GB, et al. Spirometry utilization for COPD: how do we measure up? Chest.
2007;132(2):403-9.
11. Walters JA, Crockett AJ, Mcdonald VM. COPD: practical aspects of case finding, diagnosing and monitoring. MedicineToday. 2013;14(2):32-40.

12. Represas Represas C, Botana Rial M, Leiro Fernández V, González Silva AI,
del Campo Pérez V, Fernández-Villar A. Validación del dispositivo portátil
COPD-6 para la detección de patologías obstructivas de la vía aérea [Assessment of the portable COPD-6 device for detecting obstructive airway
diseases]. Arch Bronconeumol. 2010;46(8):426-32. Spanish
13. Price DB, Tinkelman DG, Halbert RJ, Nordyke RJ, Isonaka S, Nonikov D, et al.
Symptom-based questionnaire for identifying COPD in smokers. Respiration. 2006;73(3):285-95.
14. Peduzzi P, Concato J, Kemper E, Holford TR, Feinstein AR. Simulation study
of the number of events per variable in logistic regression analysis. J Clin
Epidemiol. 1996;49(12):1373-9.
15. Arimura Y, Yamazaki S, Shirahama T, Matsukura S, Chiyotanda S, Nakazato
M, et al. [Accuracy of COPD questionnaires in the general health check-up
setting]. Nihon Kokyuki Gakkai Zasshi. 2008;46(9):693-9. Japanese
16. Miller MR, Hankinson J, Brusasco V, Burgos F, Casaburi R, Coates A, et al. Standardisation of spirometry. Eur Respir J. 2005;26(2):319-38.
17. Fawcett T. An introduction to ROC analysis. Pattern Recognit Lett.
2006;27(8):861-74.

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

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
Flávio Guimarães
E-mail: flaviomgguimaraes@gmail.com
http://orcid.org/0000-0002-6397-406X

Recebido em 11-06-2017
Aceite para publicação em 28-02-2019

ABSTRACT
USE OF THE COPD-6® DEVICE AND IPAG QUESTIONNAIRE FOR EARLY DETECTION OF COPD
Introduction: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is an important cause of morbidity and mortality and it is not
usually diagnosed until advanced stages. Some authors advocate the use of screening tools. The aim of this study is to evaluate the performance of the International Primary Care Airways Guidelines (IPAG) and the COPD-6® mini-spirometer in a population of patients.
Methods: A diagnostic test study was carried out at a Family Health Unit of Porto, in patients aged 40 years or over. Demographic variables were collected, the IPAG questionnaire was completed, the COPD-6® device was used, and the participants
performed a spirometry. The values of sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV), negative predictive value (NPV),
and area under the curve for the IPAG and COPD-6® were calculated.
Results: A total of 97 users participated in the study. Sensitivity of COPD-6® device was 66.67%, specificity 97.80%, PPV 66.67%,
and NPV 97.80%. IPAG and COPD-6® combined showed a sensitivity of 66.67%, specificity of 98.90%, PPV of 80%, and VPN
of 97.83%. The accuracy of COPD-6® was 82%, and of IPAG combined with COPD-6® was 83%.
Conclusion: The COPD-6® device and the IPAG questionnaire are useful tools for the early detection of COPD, improving accessibility to spirometry, and potentially reducing the underdiagnosis of COPD.
Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease; Early diagnosis.
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Como se veem os nossos
adolescentes? Avaliação da
perceção da imagem corporal
numa população escolar
Carolina Guimarães1, Ana Teresa Maria1, Inês Candeias2, Sofia Almeida2, Carina Cardoso2, Sofia Moura Antunes1, Rita Calado1,
Raquel Firme1, Sara Martins3

RESUMO
Objetivos: O objetivo deste estudo foi avaliar a perceção corporal numa população escolar e identificar fatores de risco para a
insatisfação corporal.
Tipo de estudo: Estudo observacional transversal.
População: Adolescentes a frequentar o 2º e o 3º terceiro ciclo do ensino obrigatório, na área de influência do Hospital de Cascais.
Métodos: Realizado inquérito sociodemográfico, aplicada escala pictórica de Collins (silhuetas de 1 – extremamente magro a
7 – obeso) e avaliação antropométrica. Significância estatística p<0,05.
Resultados: Incluídos 431 adolescentes, idade média de 12,8 anos, 52,7% do sexo feminino, doença crónica reportada em 14%,
excesso de peso em 18,3% e obesidade em 13,2%. Perceção corporal: discrepância entre a figura real e a desejada em 47,9%
(37,7% ideais mais magros, 10,2% ideais mais pesados). Comparação feminino vs masculino: figuras mais pesadas no Eu
(p<0,001), maior insatisfação corporal (56,8% vs 37,9%), discrepância Eu-Eu ideal e Eu-Adulto ideal mais elevadas (p=0,002;
p<0,001) e maior desejo em perder peso (52,9% vs 27,4%; p<0,001). Sobrepeso vs normoponderais: figuras mais pesadas no
Eu (p<0,001) e Eu ideal (p<0,001), insatisfação corporal em 75,7% vs 35%, maior discrepância Eu-Eu ideal e Eu-Adulto ideal
(p<0,001). Idade e doença crónica sem significância estatística.
Conclusões: Encontrada uma elevada prevalência de insatisfação corporal e identificados como fatores de risco o sexo feminino e o excesso de peso/obesidade.
Palavras-chave: Imagem corporal; Adolescentes; Obesidade.

INTRODUÇÃO
perceção corporal é o modo como o indivíduo
consciente ou inconscientemente estrutura
a sua imagem corporal.1 Traduz a representação mental do corpo e aparência física, em
relação ao próprio e aos outros.2 Estas representações
alteram-se ao longo da vida, acompanhando o crescimento, desenvolvimento e modificação do corpo. Este

A

1. Assistente Hospitalar de Pediatria Unidade Funcional de Pediatria – Hospital de
Cascais Dr. José de Almeida, Cascais, Portugal.
2. Interna da formação específica de Pediatria Unidade Funcional de Pediatria – Hospital de Cascais Dr. José de Almeida, Cascais, Portugal.
3. Sara Martins – Assistente Hospitalar Graduada de Pediatria Unidade Funcional
de Pediatria – Hospital de Cascais Dr. José de Almeida, Cascais, Portugal.

Rev Port Med Geral Fam 2019;35:106-14

conceito inclui as dimensões percetiva (compreensão
do tamanho e forma do corpo relativamente às proporções reais), afetiva (sentimentos acerca da própria
imagem), cognitiva (pensamentos e crenças relativos à
imagem corporal) e comportamental (atitudes tomadas
para alterar algo em si).3
Existem vários fatores que influenciam a autoavaliação corporal, como a idade, género, etnia, nível socioeconómico, índice de massa corporal (IMC), meios de comunicação, fatores socioculturais, a família e os pares.4-5
A criança desenvolve a imagem corporal precocemente, através das perceções das várias zonas do corpo a partir das suas experiências sensoriomotoras. Com
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a idade verifica-se uma maior diferenciação do conceito de imagem corporal:6 aos dois anos reconhece a
sua imagem no espelho e na idade pré-escolar apercebe-se das características físicas preferenciais, influenciadas pela sociedade.7 Na adolescência aumenta a
preocupação com o socialmente aceite e com a aparência física e a insatisfação com a imagem corporal é
mais prevalente.8
Existem vários instrumentos de avaliação da perceção corporal construídos ou adaptados para crianças e
adolescentes desde 1983.2 São utilizadas escalas ou figuras para medição de tamanho e forma corporal, que
ilustram desde a magreza à obesidade extrema. É solicitado ao indivíduo que indique a figura do corpo percebido como o real e o seu ideal ou desejado. O índice
de satisfação corporal é obtido através da diferença entre o tamanho ideal e o tamanho real.
Torna-se importante reconhecer os fatores relacionados com a insatisfação corporal nos adolescentes,
dado tratar-se de uma situação prevalente e um dos
principais fatores de risco para o aparecimento de perturbações do comportamento alimentar,9 estando ainda associada a sintomas depressivos.10-11
Ao sexo feminino tem sido atribuída uma maior
preocupação com a imagem corporal, o desejo de uma
figura mais magra e maior prevalência de insatisfação
corporal.12-14 A insatisfação com a imagem corporal parece acentuar-se com a idade, principalmente no sexo
feminino.14-15
A presença de doença crónica como asma, fibrose
quística, escoliose, défice de hormona de crescimento,
spina bífida, cancro e diabetes mellitus, parece associar-se a uma maior insatisfação corporal em alguns
estudos.16-17
Também os adolescentes com maior IMC parecem
desenvolver maior preocupação com a imagem corporal e maior insatisfação corporal.18-19
Os estudos portugueses sobre a perceção corporal
em idade pediátricasão escassos e focam-se essencialmente na sua associação com o estado nutricional. Estes estudos encontraram nas crianças com obesidade
o desejo de figuras mais magras20-21 e maior insatisfação
com a imagem corporal.22
Assim, os objetivos do presente estudo foram caracterizar a perceção da imagem corporal numa população escolar e avaliar a relação com diversos fatores, no-

meadamente o sexo, idade, presença de doença crónica e estado nutricional.

MÉTODOS
Estudo observacional, transversal, realizado em
meio escolar, nos anos letivos 2012-2013 e 2013-2014,
aprovado pela Comissão de Ética do Hospital e pela Direção-Geral da Educação.
População/Participantes: Incluíram-se adolescentes do quinto ao oitavo ano de escolaridade de escolas
da área de influência de um hospital de nível II (Cascais).
Realizou-se a seleção aleatória de três escolas do 2.o e 3.o
ciclos do ensino básico e em cada escola foram selecionadas aleatoriamente turmas do quinto ao oitavo ano.
A dimensão da amostra foi calculada com o objetivo de estimar a proporção na população com uma precisão relativa especificada.23-24 Para uma significância de
5%, uma estimativa de prevalência de excesso de peso
e obesidade de cerca de 0,30 (30%)25 e assumindo uma
precisão de 0,05 (5%), a dimensão da amostra estimada foi de 323 crianças.
Foram adotados, como critérios de exclusão, a ausência de consentimento informado dos pais ou do próprio, a não comparência no dia da avaliação da somatometria e a entrega de questionários não preenchidos.
Procedimento: Inicialmente foi distribuído a cada
aluno da amostra selecionada o consentimento informado para pais e um questionário sociodemográfico.
Num segundo tempo foi realizado em cada escola a recolha dos questionários, o preenchimento pelo adolescente do consentimento informado e da escala pictórica de Collins e a avaliação antropométrica dos participantes.
Foi distribuído um total de 973 inquéritos, dos quais
542 foram devolvidos não preenchidos ou incompletos.
Obteve-se, assim, uma amostra final de 431 indivíduos
elegíveis para inclusão no estudo (taxa de retorno de
44,3%).
Instrumentos de recolha de dados: O questionário
sociodemográfico e de saúde incluíu itens em relação
ao adolescente (idade, sexo, naturalidade, ano de escolaridade e existência de doença crónica a especificar
pelos pais) e aos pais (idade, naturalidade, escolaridade e profissão).
Para a avaliação da perceção corporal utilizou-se a
escala pictórica de Collins26 que se encontra validada
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:106-14
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para crianças e adolescentes portugueses.27
Esta escala, com versões adaptadas a cada género,
consiste em cinco questões acerca da perceção corporal que avaliam o Eu (Qual a figura que se parece mais
contigo?), Eu ideal (Qual a figura que gostavas de ter?),
Outro sexo ideal (Qual a figura que achas que os rapazes/meninas devem ter?), Adulto ideal (Qual a figura
que gostarias de ter quando fosses adulto/a?), Adulto
outro sexo ideal (Qual a figura que achas que os adultos do sexo masculino/feminino devem ter?). As figuras ilustram indivíduos desde o 1 (extremamente magro) ao 7 (obeso), numeração não visível para os inquiridos. Completam o questionário duas questões de escolha múltipla sobre o Eu: «Achas-te gordo, magro ou
no meio?» e o Eu ideal: «Gostarias de perder peso, ganhar peso ou ficar igual?».
Antropometria: Foi medido o peso e estatura e calculado o IMC por um profissional de saúde. O peso foi
medido com uma balança eletrónica portátil (SECA®),
expresso em quilogramas até às décimas. A estatura foi
determinada num estadiómetro rígido, extensível
(SECA®) com precisão de 1mm. Para a definição de excesso de peso e obesidade foram utilizados os pontos
de corte da Organização Mundial da Saúde (excesso de
peso: IMC superior ou igual ao P85 e inferior ao P97 para
sexo e idade; obesidade: IMC superior ou igual ao P97
para sexo e idade).
Variáveis de estudo: Sexo, idade (dicotomizada em
< 12 e ≥ 12 anos), existência de doença crónica reportada e estado nutricional (normoponderal, excesso de
peso e obesidade).
Análise dos dados: Foi calculada a discrepância entre a figura real e a figura desejada através da subtração
Eu – Eu ideal. Quando as figuras escolhidas são as mesmas, o valor da diferença é zero: adolescente satisfeito
com a sua imagem corporal. Quando a figura ideal é diferente da figura real, considera-se que apresenta insatisfação corporal: se Eu > Eu ideal obtém-se um valor
positivo que traduz o desejo em ser mais magro; se Eu
< Eu ideal obtém-se um valor negativo que traduz o desejo em ser mais pesado. Foi calculada da mesma forma a discrepância Eu-Adulto ideal.
Para a análise estatística dos dados utilizou-se o SPSS
22®. Os resultados foram comparados utilizando os
testes t de Student e Qui-quadrado de Pearson. O nível
de significância foi definido como p<0,05.
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:106-14

QUADRO I. Características sociodemográficas da
amostra
Sexo

Masculino

204; 47,3%

(n; %)

Feminino

227; 52,7%

Idade (anos)

Média ± DP;

12,75 ± 1,42;

Min-máx

10,3-17,5

Escolaridade
(n; %)

o

98; 22,7%

o

6. ano

114; 26,5%

7.o ano

95; 22%

5. ano

o

8. ano

124; 28,8%

Nacionalidade

Portuguesa

394; 91,6%

(n; %)

Não portuguesa

36; 8,4%

Brasil

13; 3,0%

Europa Leste

11; 2,6%

PALOP

7; 1,6%

Outros

5; 1,2%

Doença crónica

Não

369; 85,6%

(n; %)

Sim

62; 14,4%

Estado nutricional

Normoponderal

295; 68,4%

(n; %)

Excesso de peso

79; 18,3%

Obesidade

57; 13,2%

RESULTADOS
Foram incluídos no estudo 431 adolescentes. As características demográficas da amostra estão sistematizadas no Quadro I. A média de idades foi de 12,75 anos
e 52,7% dos participantes eram do sexo feminino. Cerca de 14% (n=62) reportaram doença crónica, mais frequentemente asma (n=29; 7%), rinite alérgica ou outras
alergias (n=14; 3,2%) e doenças do foro neurológico ou
comportamental, sobretudo perturbação de hiperatividade e défice de atenção (n=9; 2,1%). A prevalência do
sobrepeso foi de 31,5%, sem predomínio de género (feminino 33,5% e masculino 29,4%; p=0,364) ou de grupo etário (< 12 anos 31,6% e ≥ 12 anos 31,5%; p=0,994).
Os resultados globais da avaliação da perceção corporal encontram-se sistematizados no Quadro II. Em
todas as dimensões a figura mais escolhida foi a figura
4. A figura desejada (Eu ideal) foi em média mais magra que o Eu (Eu 4,06 ± 0,91 vs Eu ideal 3,71 ± 0,63) e a
figura escolhida para Adulto ideal foi em média a mais
magra (3,54 ± 0,57) de todas as dimensões.
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QUADRO II. Perceção da imagem corporal – resultados globais
Figuras escolhidas n (%)

Dimensão

Média ± DP

1

2

4

5

6

7

Eu

4,06 ± 0,91

1 (0,2)

11 (2,6)

95 (22,0)

206 (47,8)

91 (21,1)

25 (5,8)

2 (0,5)

Eu ideal

3,71 ± 0,63

1 (0,2)

12 (2,8)

123 (28,6)

269 (62,6)

24 (5,6)

1 (0,2)

0 (0,0)

Outro sexo ideal

3,83 ± 0,51

1 (0,2)

1 (0,2)

86 (20,0)

323 (75,3)

17 (4,0)

0 (0,0)

1 (0,2)

Adulto ideal

3,54 ± 0,57

0 (0,0)

12 (2,9)

170 (40,7)

233 (55,7)

3 (0,7)

0 (0,0)

0 (0,0)

Adulto outro sexo ideal

3,61 ± 0,57

0 (0,0)

11 (2,7)

141 (34,0)

262 (63,1)

0 (0,0)

0 (0,0)

1 (0,2)

Discrepância

3

0 (zero)

Positiva

Negativa

Média

Eu-Eu Ideal

224 (52,1%)

162 (37,7%)

44 (10,2%)

+ 0,35

Eu-Adulto Ideal

180 (43,1%)

194 (46,5%)

44 (10,5%)

+ 0,53

Gordo

Magro

No meio

10,9%

18,7%

70,3%

Perder peso

Ganhar peso

Ficar igual

41,4%

8,8%

49,9%

Eu acho que estou...
Eu gostaria de...

Em 47,9% foram selecionadas figuras ideais diferentes das reais, traduzindo insatisfação corporal; em
37,7% o valor da diferença foi positivo correlacionando-se com a vontade de ser mais magro e em 10,2% negativo correspondendo ao desejo em ser mais pesado.
O valor médio da discrepância foi de 0,35.
Analisando a diferença entre o Eu e o Adulto ideal,
46,5% desejaram uma figura mais magra no futuro e
10,5% uma figura mais pesada. A média da discrepância foi de 0,53.
As figuras escolhidas para o sexo oposto, Outro sexo
ideal e Adulto outro sexo ideal, foram em média mais
pesadas que para o Eu ideal e Adulto ideal.

PERCEÇÃO DA IMAGEM CORPORAL DE ACORDO
COM O SEXO, IDADE E EXISTÊNCIA DE DOENÇA
CRÓNICA
As adolescentes do sexo feminino escolheram, com diferença estatisticamente significativa, figuras mais pesadas no Eu (4,21 vs 3,90; p<0,001) e figuras mais magras no
Adulto ideal (3,43 vs 3,67; p<0,001) (Quadro II). Consideraram-se mais frequentemente gordas (13,3% vs 8,1%;
p=0,137), embora sem significado estatístico e referiram
maior desejo de perder peso (52,9% vs 27,4%; p<0,001).

Comparativamente com o sexo masculino revelaram maior insatisfação corporal: 56,8% escolheram figuras ideais diferentes das reais (vs 37,9% dos rapazes)
e as médias das discrepâncias Eu-Eu ideal e Eu-Adulto
ideal foram mais elevadas (0,46 vs 0,23; p=0,002; 0,78 vs
0,23; p<0,001, respetivamente).
Em relação à idade não se observaram diferenças
significativas nas figuras escolhidas, embora os participantes ≥ 12 anos tenham selecionado figuras de Eu
mais pesadas e figuras adultas mais magras. Não se verificaram diferenças significativas na média da discrepância Eu-Eu ideal e Eu-Adulto ideal consoante a idade.
Os adolescentes com doença crónica escolheram figuras mais magras em todas as dimensões, sem significância estatística e não apresentaram diferenças significativas na satisfação corporal.

PERCEÇÃO DA IMAGEM CORPORAL DE ACORDO
COM O ESTADO NUTRICIONAL
Relativamente à categorização por IMC, os adolescentes com sobrepeso escolheram figuras reais e ideais
mais pesadas que os normoponderais (4,79 vs 3,73;
p<0,001; 3,89 vs 3,63; p<0,001), enquanto que as opções
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:106-14
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3,67 ± 0,60

3,72 ± 0,54
62,1%
27,1%
10,8%

3,75 ± 0,66

3,83 ± 0,50

3,43 ± 0,59

3,52 ± 0,58
43,2%
47,5%
9,3%

Eu ideal

Outro sexo ideal

Adulto ideal

Adulto outro
sexo ideal

Gostaria de

Acho que estou

Eu-Adulto Ideal

Discrepância

Positiva

Eu-Eu Ideal

8,1%

13,3%

52,9%
8,4%
38,7%

Perder peso

Ganhar peso

Ficar igual

63,4%

9,1%

27,4%

21,5%
70,4%

16,4%
70,2%

No meio

Magro

Gordo

0,23 ± 0,89

0,78 ± 0,91

Média ± DP

0,23 ± 0,76

0,46 ± 0,79

Média ± DP

Negativa

0 (zero)

3,67 ± 0,50

3,84 ± 0,53

Média ± DP
3,90 ± 0,90

Média ± DP

4,21 ± 0,90

Eu

Discrepância

Dimensão

Masculino

Feminino

Sexo

< 0,001

0,137

< 0,001

0,002

< 0,001

<0,001

0,911

0,162

<0,001

p

55,6%

6,9%

37,5%

71,5%

18,8%

9,7%

0,43 ± 0,83

0,32 ± 0,75

10,6%

35,8%

53,6%

3,69 ± 0,57

3,56 ± 0,56

3,84 ± 0,57

3,67 ± 0,64

3,99 ± 0,87

Média ± DP

< 12a

46,8%

9,7%

43,4%

69,7%

18,7%

11,6%

0,58 ± 0,99

0,37 ± 0,80

10%

38,7%

51,3%

3,57 ± 0,56

3,53 ± 0,57

3,83 ± 0,49

3,73 ± 0,63

4,10 ± 0,93

Média ± DP

≥ 12a

Idade

QUADRO III. Perceção da imagem corporal de acordo com o sexo, idade e presença de doença crónica

0,216

0,839

0,103

0,573

0,041

0,636

0,846

0,327

0,244

p

48,2%

9,9%

41,9%

71,3%

18,5%

10,2%

0,53 ± 0,93

0,35 ± 0,78

10,1%

37,5%

52,4%

3,63 ± 0,57

3,55 ± 0,57

3,85 ± 0,49

3,72 ± 0,63

4,07 ± 0,88

Média ± DP

Não

60,3%

1,7%

37,9%

64,4%

20,3%

15,3%

0,50 ± 1,03

0,36 ± 0,81

11,3%

38,7%

50%

3,53 ± 0,57

3,52 ± 0,54

3,73 ± 0,63

3,65 ± 0,66

4,00 ± 1,09

Média ± DP

Sim

Doença crónica

0,064

0,449

0,799

0,968

0,230

0,697

0,136

0,373

0,558

p
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nas figuras adultas foram semelhantes (Quadro IV).
Os adolescentes com sobrepeso apresentaram significativamente maior insatisfação corporal; apenas 31,6%
dos inquiridos com excesso de
peso e 14% dos obesos escolheram a mesma figura mesma figura real e ideal, comparativamente com 65% dos
normoponderais.
Em relação à análise da discrepância entre as figuras
reais e as desejadas, os valores
foram significativamente superiores nos participantes
com sobrepeso do que tanto
para o Eu-Eu ideal (0,90 vs
0,09; p<0,001) como para o
Eu-Adulto ideal (1,20 vs 0,22;
p<0,001).
Os adolescentes com obesidade identificaram-se mais
frequentemente como gordos
relativamente aos com excesso de peso e peso adequado,
respetivamente (40,7% vs
17,1% vs 3,6%), mas 57,4% das
crianças com obesidade considerou estar «no meio». Referiram que queriam perder
peso 77% dos participantes com sobrepeso (versus
24,6% dos normoponderais;
p<0,001).

DISCUSSÃO

Neste estudo as figuras
mais escolhidas em todas as
dimensões foram as intermédias (figuras 3, 4 e 5), que correspondem a figuras normoponderais, como ocorreu
noutros estudos que utilizaram esta escala. 26,28 Nas di-
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QUADRO IV. Perceção da imagem corporal de acordo com o estado nutricional
IMC

Dimensão
Eu

p
(normoponderal
vs sobrepeso)

Normo-ponderal

Excesso
de peso

Obesidade

Sobrepeso
(excesso peso
+ obesidade

Média ± DP

Média ± DP

Média ± DP

Média ± DP

3,73 ± 0,77

4,49 ± 0,70

5,14 ± 0,72

4,79 ± 0,75

< 0,001

Eu ideal

3,63 ± 0,65

3,76 ± 0,67

4,07 ± 0,50

3,89 ± 0,57

< 0,001

Outro sexo ideal

3,80 ± 0,50

3,84 ± 0,61

3,98 ± 0,48

3,90 ± 0,55

0,059

Adulto ideal

3,51 ± 0,57

3,47 ± 0,60

3,80 ± 0,45

3,61± 0,56

0,122

Adulto outro sexo ideal

3,60 ± 0,55

3,60 ± 0,70

3,73 ± 0,45

3,65 ± 0,61

0,338

0 (zero)

65%

31,6%

14%

24,3%

Discrepância

Positiva

21,4%

63,3%

86%

72,8%

Eu-Eu Ideal

Negativa

13,6%

5,1%

0%

2,9%

Média ± DP

0,09 ± 0,69

0,72 ± 0,77

1,09 ± 0,67

0,90 ± 0,69

< 0,001

Média ± DP

0,22 ± 0,85

1,06 ± 0,90

1,38 ± 0,65

1,20 ± 0,76

< 0,001
< 0,001

Discrepância
Eu-Adulto
Ideal
Acho que estou
Gostaria de

Gordo

3,6%

17,1%

40,7%

26,9%

Magro

24,9%

7,9%

1,9%

5,4%

No meio

71,5%

75%

57,4%

67,7%

Perder peso

24,6%

72,3%

83,6%

77,1%

mensões que avaliam os ideais raramente foram escolhidas figuras superiores à intermédia.
Na presente amostra a prevalência da insatisfação corporal foi de 47,9%, um valor inferior ao encontrado noutros estudos, que varia entre os 53,4% em adolescentes
italianos,29 62,2% em adolescentes portugueses21 e até
82% no Brasil.30 Esta diferença poderá ser influenciada
pela variedade de instrumentos de avaliação utilizados.
No total, a amostra apresentou uma discrepância
média positiva, traduzindo uma tendência para o desejo de ser mais magro. Estes resultados são concordantes com as questões em que apenas 10,9% se consideraram gordos, mas 41,4% desejaram perder peso.
O valor da discrepância é superior para o Adulto
ideal, que foi a figura mais magra selecionada, o que
pode espelhar tanto a preocupação com o tamanho
corporal adulto como a expectativa da sociedade para
a magreza na idade adulta.

<0,001

A maioria das raparigas (56,8%) e mais de um terço
(37,9%) dos rapazes apresentaram insatisfação corporal, valores preocupantemente elevados, embora menores que os reportados por outros autores, entre 56 a
66% para o sexo feminino e 49 a 54% para o masculino.12-13,21,29
Apesar de a literatura descrever que habitualmente
os rapazes desejam corpos maiores e musculados,5,12
no presente estudo apenas 10,8% pretendia uma figura mais pesada e 9,1% afirmavam querer ganhar peso.
Na escala de figuras de Collins a variabilidade entre silhuetas baseia-se no maior ou menor volume corporal
total sem particularizar a massa muscular, pelo que
pode não ser uma boa medida para avaliar o desejo por
um corpo musculado.
Ambos os sexos escolheram figuras ideais mais magras para o próprio do que para o sexo oposto, o que
pode demonstrar uma maior preocupação e exigência
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:106-14
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com a própria imagem corporal comparativamente ao
que consideram como ideal para os pares e para a sociedade.
Apesar do descrito na literatura,14-15,31 no presente estudo a maior idade não se associou com maior insatisfação
corporal. No entanto, este estudo focou-se em adolescentes maioritariamente entre os 10 e os 14 anos, pelo que
não incluiu os anos de adolescência mais tardia (15-18
anos), altura em que a influência da sociedade e dos pares sobre o adolescente aumenta, o que poderá influenciar adicionalmente a perceção da imagem corporal.
Neste estudo não se observou uma relação entre a
presença de doença crónica e a perceção da imagem
corporal. Provavelmente por se tratar de uma população escolar, maioritariamente saudável, cuja gravidade
da doença crónica autorreportada não foi estabelecida.
Também neste estudo, os adolescentes com sobrepeso reconheceram-se como mais pesados e a figura
ideal foi também significativamente mais pesada relativamente aos normoponderais, embora mais magra
que a real. Encontrou-se uma percentagem elevada de
insatisfação corporal, em que 72,8% dos indivíduos
com sobrepeso escolheram uma figura ideal mais magra e 77,1% desejam perder peso. Esta prevalência é,
ainda assim, inferior à descrita noutros estudos que reportam valores entre os 86 a 96%.18,30 A magnitude da
insatisfação corporal, medida pela discrepância entre
as figuras real e ideal, é significativamente superior neste grupo (0,90 vs 0,09; p<0,001).
As figuras adultas escolhidas pelos adolescentes com
sobrepeso não diferiram das dos restantes, traduzindo a
influência da sociedade e dos pares sobre a imagem corporal considerada adequada. Esta disparidade traduziuse numa discrepância Eu-Adulto ideal muito elevada
neste grupo (1,20 vs 0,22; p<0,001), contribuindo provavelmente para a manutenção e agravamento da insatisfação corporal à medida que crescem e que a sua figura
real se afasta da figura desejada para a idade adulta.
Nos adolescentes com sobrepeso é importante a correta perceção corporal de forma a facilitar a identificação de um problema e permitir a intervenção terapêutica. Por outro lado, a insatisfação corporal pode ser
um dos determinantes para o desenvolvimento de sintomas depressivos.10-11
Saliente-se que, apesar da noção de serem mais pesados e da marcada insatisfação corporal, nenhum dos
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:106-14

adolescentes ou dos seus pais reportou nos questionários a obesidade como doença crónica. A não identificação da obesidade como doença pode contribuir para
a dificuldade na consciencialização do problema pelo
próprio e pela família, falta de motivação para a mudança e menor probabilidade de sucesso de intervenção pelos profissionais de saúde.
Mais de um terço dos adolescentes normoponderais
revelou-se também insatisfeito com o seu corpo: 13,6%
selecionaram figuras desejadas mais pesadas e 21,4%
figuras mais leves. Nas questões de escolha múltipla,
apesar de apenas 3,6% referiram estar gordos, 24,6%
desejam perder peso. Estes dados são concordantes
com outros estudos que revelam a presença da insatisfação corporal, caracterizada principalmente pelo desejo em emagrecer, mesmo em crianças com peso adequado.28 A magreza é valorizada na sociedade atual, estando associada a ideais de beleza e atração física. O receio da obesidade pode levar a distorções na avaliação
da imagem corporal, podendo estar na origem de comportamentos possivelmente nocivos com o objetivo de
perder peso, como dietas restritivas ou exercício físico
em excesso.32
Neste contexto, os autores propõem que a avaliação
da perceção corporal seja realizada como complemento à abordagem integrada clínica, nutricional e psicológica em todos os adolescentes, especialmente nos
grupos de risco (sexo feminino e sobrepeso). Nas situações de sobrepeso, a avaliação da perceção corporal poderá ajudar na consciencialização da existência
de uma doença crónica e permitir uma melhor adesão
ao programa de intervenção. A utilização sistemática de
uma ferramenta de avaliação da perceção corporal permite identificar adolescentes com insatisfação corporal, o que poderá permitir a intervenção atempada e a
prevenção de perturbações do comportamento alimentar e depressão.
Limitações do estudo: A ferramenta utilizada avalia
a dimensão e forma do corpo, excluindo outras particularidades que interferem na perceção da imagem corporal. A realização dos questionários em ambiente escolar pode influenciar a escolha das respostas devido à
pressão e inibição causada pela presença dos colegas.

CONCLUSÕES
Com este estudo pretendeu-se avaliar a perceção da
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imagem corporal numa população escolar, permitindo
caracterizar melhor este conceito complexo em adolescentes portugueses.
Conclui-se que, e como descrito noutros estudos, a
insatisfação corporal é prevalente nesta faixa etária e
que o sexo feminino e o sobrepeso correlacionam-se
com maior insatisfação corporal e maior desejo de perder peso. Neste estudo, a idade e a doença crónica não
tiveram impacto significativo na avaliação da perceção
corporal.
A satisfação corporal é central para a saúde e o bemestar dos adolescentes. O desenvolvimento de uma
imagem corporal negativa deve ser alvo de maior atenção, nomeadamente no contexto da prevenção e tratamento da obesidade. Os profissionais de saúde têm um
papel fundamental ao aumentar a consciencialização
corporal, promover estilos de vida saudáveis e desenvolver estratégias que visem a maior satisfação dos adolescentes com o seu corpo.
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ABSTRACT
HOW DO OUR ADOLESCENTS SEE THEMSELVES? ASSESSMENT OF BODY IMAGE PERCEPTION IN A SCHOOL
POPULATION
Objectives: The aim of this study was to evaluate body image perception in a school population and to identify risk factors for
body dissatisfaction.
Study type: Cross-sectional, observational study.
Setting: Three randomly selected schools.
Population: Adolescents in 5th-8th grade.
Methods: A socio-demographic survey was performed, the Collins pictorial scale (silhouettes 1 – extremely thin to 7 – obese)
was applied, as well as an anthropometric evaluation. Significance level was defined as p<0.05.
Results: 431 adolescents were included, mean age 12.8 years, 52.7% female, 14% reported chronic disease, 18.3% overweight,
and 13.2% obese. Body image perception: discrepancy between the actual and ideal figure in 479% of the subjects (37.7% had
leaner ideals, 10.2% heavier ideals). Comparison between female and male: heavier figures in Self (p<0.001), higher body dissatisfaction (56.8% vs 37.9%), greater Self-Ideal self and Self-Ideal adult discrepancy (p=0.002; p<0.001), and greater desire
to lose weight (52.9% vs 27.4%, p<0.001). Obesity/overweight vs normal weight: heavier figures in Self (p<0.001) and Ideal
self (p<0.001), body dissatisfaction in 75.7% vs 35%, higher discrepancy in Self-Ideal self and Self-Ideal adult (p<0.001). Associations with age and chronic disease were not statistically significant.
Conclusions: We found a high prevalence of body dissatisfaction and identified female sex and overweight/obesity as risk factors.
Keywords: Body image; Adolescents; Obesity.
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revisões

Medicina física e de
reabilitação no tratamento
da paralisia de Bell: qual a
evidência?
Sofia Oliveira Vale,1 Sofia Marçalo,2 Cláudio Sousa Martins,3 Ana Catarina Machado4

RESUMO
Objetivo: Rever a evidência científica da medicina física e de reabilitação (MFR) na recuperação da paralisia de Bell (PB), na fase
aguda ou crónica, em qualquer grau de severidade.
Fontes de dados: National Guideline Clearinghouse, Guidelines Finder, Canadian Medical Association Infobase, Cochrane Library, DARE e PubMed.
Métodos de revisão: Pesquisa de normas de orientação clínica (NOC), meta-análises (MA), revisões sistemáticas (RS) e estudos originais, em inglês, espanhol e português, publicados desde 2006, utilizando os termos MeSH peripheral facial paralysis,
Bell palsy e rehabilitation. Para atribuição do nível de evidência dos estudos e da força de recomendação foi aplicada a escala
Strength of Recommendation Taxonomy (SORT), da American Family Physician.
Resultados: Dos 127 artigos obtidos, sete preenchiam os critérios de inclusão: duas NOC, duas RS e três estudos originais. A
Canadian Medical Association (2014) recomenda MFR na fase crónica, mas não na fase aguda, enquanto a National Guideline
Clearinghouse (2013) não recomenda MFR, independentemente da fase. A RS de Ferreira e colaboradores (2015) revela maior
recuperação motora com MFR do que com tratamento farmacológico isolado, sem discriminação da fase. A RS de Teixeira e colaboradores (2012) refere que há baixa evidência de que a MFR seja eficaz, tanto na fase aguda como na crónica. O estudo de
coorte de Toffola e colaboradores (2012) conclui que doentes na fase aguda com axonotmese apresentam melhoria com MFR.
O ensaio clínico aleatorizado e controlado (ECAC) de Monini e colaboradores (agosto de 2016) revela uma recuperação maior
e mais rápida com MFR do que com tratamento farmacológico isolado na PB severa. O ECAC de Monini e colaboradores (dezembro de 2016) sugere a importância de combinar MFR com corticoterapia para um melhor resultado na recuperação da PB
severa em todos os grupos etários.
Discussão: Os estudos têm pouca qualidade e são muito heterogéneos. Na fase aguda não permitem concluir se a recuperação dos doentes é espontânea ou se é devida/acelerada por MFR. Não há evidência consistente para a recomendação ou para
a não recomendação de MFR na fase aguda ou crónica, pelo que não se pode atribuir uma força de recomendação. São necessários mais ECAC de boa qualidade.
Palavras-chave: Paralisia facial periférica; Paralisia de Bell; Reabilitação.

INTRODUÇÃO
paralisia facial periférica (PFP) resulta da lesão neuronal periférica do nervo facial (VII)
que pode ocorrer a qualquer nível do seu trajeto, do núcleo protuberancial à junção neuromuscular.1 Constitui a lesão periférica dos nervos cranianos mais comum.2 A PFP pode ser primária (idiopática ou paralisia de Bell [PB]), correspondendo a 75%
dos casos, ou secundária a múltiplas causas, entre as

A
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quais diabetes mellitus, infeções víricas, tumores e traumatismo crânioencefálico.1
A PB tem uma incidência anual de 11,5-40,2 casos
por 100.000 habitantes, podendo afetar até um em cada
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60 indivíduos ao longo da vida, com picos de incidência entre os 30-50 e os 60-70 anos.3-4 Não existe predomínio por sexo ou hemiface afetada.1 A etiologia da PB
é desconhecida, sendo admitidas como possíveis hipóteses uma infeção viral latente reativada (vírus herpes simplex ou varicella zoster), um mecanismo vascular ou de autoimunidade.1,3-5
A PB pode apresentar-se com diferentes graus de severidade, desde perda parcial a completa dos movimentos da hemiface afetada.4 Para objetivar o grau de
lesão do nervo facial existem vários instrumentos,
como a escala de House-Brackmann (HB) (Quadro I),
uma das escalas mais utilizadas, e também a eletromiografia, que produz informações prognósticas quando realizada até 14 dias após o evento.1-6
A PB ocorre de forma aguda e pode evoluir para a cronicidade, não existindo uma definição consensual acerca da duração temporal da fase aguda e crónica. Além
disso, alguns estudos nem as discriminam.1-5,7 Relativamente à recuperação, Peitersen8 demonstrou que cerca de 70% dos doentes apresenta uma recuperação espontânea completa, sendo em 85% nas três semanas
após o evento e os restantes após três a cinco meses.
Dada a elevada taxa de recuperação espontânea torna-se difícil estabelecer uma associação entre o tratamento e a recuperação, especialmente na fase aguda.5
A terapêutica com corticosteroides (prednisolona)
parece ser a mais efetiva no tratamento da PB, devendo ser iniciada nas primeiras 72 horas e é a única recomendada pelo Colégio Americano de Neurologia.4-5,7,9 A
dose recomendada é de 60mg por dia durante cinco
dias, seguida de 10mg por dia, numa duração total de
tratamento de 10 dias.6 A utilização de corticosteroides
na fase aguda da PB assenta no pressuposto da redução da inflamação e do edema do nervo facial.
Atualmente existem outras opções terapêuticas adjuvantes como os antivirais, a intervenção cirúrgica e a
medicina física e de reabilitação (MFR). Contudo, a sua
eficácia é controversa, quer no uso isolado quer em associação com a corticoterapia. Na MFR são vários os
métodos e agentes físicos utilizados na terapia da PB,
como a reeducação neuromuscular funcional (associada ou não ao biofeedback com eletromiografia de
superfície ou ao biofeedback do espelho), a mímica facial/exercícios faciais, a eletroestimulação, a massagem
externa e a termoterapia.1,4-5

QUADRO I. Escala de House-Brackmann
Grau I: Normal
Função facial normal em todas as áreas
Grau II: Disfunção leve
Geral: leve fraqueza notável apenas à inspeção próxima;
pode haver sincinésia muito discreta
No repouso: simetria e tónus normais
Ao movimento:
Testa: função boa a moderada
Olho: encerramento completo com mínimo esforço
Boca: leve assimetria
Grau III: Disfunção moderada
Geral: diferença óbvia, mas não desfigurante entre os dois
lados; sincinésia e/ou espasmo hemifacial notável, mas não
graves
No repouso: simetria e tónus normais
Ao movimento:
Testa: movimento moderado a leve
Olho: encerramento completo com esforço
Boca: levemente fraca com o máximo esforço
Grau IV: Disfunção moderadamente importante
Geral: fraqueza óbvia e/ou assimetria desfigurante
No repouso: simetria e tónus normais
Ao movimento:
Testa: nenhum movimento
Olho: encerramento incompleto
Boca: assimetria com o máximo esforço
Grau V: Disfunção importante
Geral: apenas uma movimentação discretamente percetível
No repouso: assimetria
Ao movimento:
Testa: nenhum movimento
Olho: encerramento incompleto
Boca: movimento discreto
Grau VI: Paralisia total
Nenhum movimento
Legenda: Classificação da paralisia facial segundo a escala de House-Brackmann, da Academia Americana de Otorrinolaringologia.

Este trabalho tem como objetivo rever a evidência
científica da MFR na recuperação da PB, na fase aguda
ou crónica, em qualquer grau de severidade, definido
por escalas validadas e/ou resultados de eletromiografia.
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neiro de 2006 e 31 de dezembro de 2017.
Os critérios utilizados
para a inclusão dos artigos nesta revisão foram
definidos segundo o moLeitura do título e resumo
delo PICO: População –
doentes de qualquer idade com PFP Primária/PB
na fase aguda e/ou cró103 Artigos
Não
Cumprem critérios de
nica e com qualquer
excluídos
inclusão/adequação ao tema?
grau de severidade; Intervenção – qualquer
modalidade de trataSim
mento de MFR; Compa15 Artigos
ração – tratamento far24 Artigos triados como elegíveis após
eliminados por
macológico isolado ou
leitura de título e resumos
repetição
nenhum tipo de tratamento; Outcome – melhoria clínica avaliada
por escalas validadas
2 ECAC excluídos por
9 Artigos selecionados após leitura
e/ou eletromiografia.
estarem inseridos em
completa
RS incluídas
Foram excluídos os
ECAC que comparam
diferentes tratamentos
7 Artigos incluídos na análise
de MFR.
Para estratificar o nível de evidência (NE)
2 NOC
2 RS
3 Estudos de coorte
dos estudos e estabelecer a força de recomendação (FR) foi aplicada
Figura 1. Fluxograma do processo de seleção dos artigos.
Legenda: ECAC = Estudo clínico aleatorizado controlado; NOC = Norma de orientação clínica; RS = Revisão sistemática.
a Strength of Recommendation Taxonomy
(SORT), da American Academy of Family Physicians.10-11
127 Artigos identificados através da
pesquisa nas bases de dados

MÉTODOS
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica por dois autores da revisão, nas bases de dados National Guideline Clearinghouse, Guidelines Finder, Canadian Medical
Association Infobase, Cochrane, DARE e PubMed. Foram
pesquisadas normas de orientação clínica (NOC),
meta-análises (MA), revisões sistemáticas (RS), ensaios
clínicos aleatorizados e controlados (ECAC), ensaios
clínicos não aleatorizados e estudos de coorte, utilizando os termos MeSH peripheral facial paralysis, Bell
palsy e rehabilitation. Foram incluídos estudos em inglês, espanhol e português, publicados entre 1 de jaRev Port Med Geral Fam 2019;35:116-25

RESULTADOS
Dos 127 artigos obtidos da pesquisa, sete preencheram os critérios de inclusão: duas NOC, duas RS e três
estudos originais (dois ECAC e um estudo de coorte).
Foram eliminados 118 artigos após leitura do título e resumo, 15 dos quais por repetição e os restantes por não
adequação ao tema ou por presença de critérios de exclusão. Dois ECAC foram excluídos após leitura completa dos artigos, uma vez que estavam inseridos em RS
já incluídas. A Figura 1 representa o fluxograma da seleção dos estudos.
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QUADRO II. Normas de orientação clínica
Referência

Ano

Recomendações

FR

Canadian Medical
Association3

2014

Fase aguda, qualquer grau de severidade:
– Sem recomendação sobre exercícios de MFR
– Recomendam a não utilização de eletroestimulação
Fase crónica:
– Recomendação de exercícios de MFR

B

National Guideline
Clearinghouse6

2013

Não recomenda MFR com base em casos de séries:
– Baixo nível de confiança na evidência, por falhas significativas nos estudos analisados

B

Legenda: FR = Força de recomendação; MFR = Medicina física e de reabilitação.

Normas de orientação clínica
A Canadian Medical Association3 (2014) não recomenda os exercícios de MFR na fase aguda, qualquer
que seja o grau de severidade da PB, baseando-se em
três ECAC. Relativamente à eletroestimulação, na fase
aguda é recomendada a sua não utilização, uma orientação baseada em quatro estudos (ECAC ou quasi-aleatorizados). Na fase crónica, esta NOC recomenda os
exercícios de MFR nos pacientes com défice persistente, com base num estudo não aleatorizado (o grupo
submetido a MFR teve uma melhoria significativa da
função facial medida pela escala HB, com um RR [risco relativo] de 0,6 e um IC [intervalo de confiança] 95%
[0,1-1,1]) (Quadro II). As conclusões desta NOC baseiam-se em estudos de fraca qualidade, com risco de
viés e resultados imprecisos e heterogéneos. Além disso, não define a duração da fase aguda e crónica (FR B).
A National Guideline Clearinghouse7 (2013) não recomenda MFR, independentemente da fase (Quadro
II). Baseia-se em casos de séries com baixo nível de confiança na sua evidência por falhas significativas nos estudos incluídos, com balanço duvidoso entre benefícios
e riscos, não discriminando também fase aguda de fase
crónica (FR B).

Revisões sistemáticas
A RS de Teixeira e colaboradores,4 publicada em 2012
(Quadro III), inclui 12 ECAC ou quasi-aleatorizados,
num total de 873 participantes. Os autores da presente
revisão optaram apenas por incluir os únicos quatro
estudos (364 participantes) que avaliaram a eficácia do
tratamento de MFR (exercícios faciais ou eletroestimulação) face a um grupo controlo sem MFR.12-15 Esta

RS teve como objetivo primário analisar a recuperação
incompleta seis meses após o evento. Teve como, objetivos secundários, analisar a presença de sincinésias
motoras, contraturas, hipersincinésias, espasmos faciais ou síndroma de Bogorad, seis meses após o evento; analisar a recuperação incompleta após um ano; e
analisar os efeitos adversos associados à intervenção.
A maioria dos resultados não demonstrou diferença estatisticamente significativa entre os tratamentos. Apesar de não ter significado estatístico, a MFR quando
aplicada durante duas semanas promoveu uma recuperação mais rápida nos casos mais severos (no grupo
experimental recuperaram cinco dos nove doentes,
comparando com o grupo controlo em que apenas três
dos onze doentes recuperaram, com um RR=2,4 e com
IC95% [0,66-6,29]).12 Relativamente às sincinésias motoras, numa pequena amostra (grupo experimental=4
[4,7%] versus grupo controlo=12 [20%]) verificou-se
uma redução após 12 semanas de exercícios faciais
(RR=0,24, IC95% [0,08-0,69]).13 Quanto à fase crónica
(mais de nove meses após o evento), verificou-se que
ao fim de um ano de MFR todos os participantes passaram de uma pontuação de IV na escala HB para uma
pontuação de III (RR=2,40, IC95% [8,76-32,04]).14 No
que respeita à electroestimulação, não se verificou um
benefício significativo quando comparada com a corticoterapia (recuperação completa seis meses após:
grupo experimental=10 [12,98%] versus grupo controlo=11 [15,27%], com RR=0,62, IC95% [0,34-1,15]).15 Não
houve registo de efeitos adversos da MFR em nenhum
dos estudos incluídos. Esta RS inclui estudos de baixa
ou moderada qualidade, com populações heterogéneas
e dados incompletos. Três estudos avaliam a eficácia de
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:116-25
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QUADRO III. Revisões sistemáticas
Autor (ano)

Estudos incluídos

Intervenção

Conclusões

NE

Teixeira, et al.
(2012)3

12 ECAC ou quasi-randomizados

• Quatro estudos avaliam eficácia
de tratamento de MFR:
– Beurskens, et al,12 MFR vs sem
tratamento farmacológico
– Wen, et al,13 e Barbara, et al,14
MFR associada a tratamento
farmacológico vs tratamento
farmacológico
– Flores, et al,15 eletroestimulação
vs corticoterapia
• Restantes estudos:
– Três estudos avaliam
eletroestimulação associada a
MFR vs MFR
– Cinco estudos avaliam
tratamento de acupuntura

• Exercícios faciais:
– Se realizados nos três meses iniciais
poderão prevenir sincinésias motoras
– Diminuem o tempo para recuperação
completa em casos mais severos
– Podem ser benéficos na fase crónica
• Eletroestimulação sem benefício vs
corticoterapia

2

Ferreira, et al.
(2015)4

4 ECAC ou quasi-randomizados

• Nicastri, et al,16 Barbara, et al,14
Penteado, et al,17 tratamento
farmacológico associado a MFR
vs tratamento farmacológico
isolado
• Alakram, et al,18 corticoterapia
associada a MFR vs corticoterapia
associada a MFR com
eletroestimulação

• Maior recuperação motora que
tratamento farmacológico isolado
• Melhoria estatisticamente significativa
quando iniciada precocemente nos graus
severos de paralisia (HB V e VI)
• Eletroestimulação sem influência nos
resultados do tratamento

2

Legenda: ECAC = Estudo clínico aleatorizado controlado; MFR = Medicina física e de reabilitação; vs = versus.

MFR na fase aguda, mas definem de forma diferente
a duração desta fase, com um máximo de 12 semanas.12-13,15 Apenas um estudo incluído avalia a eficácia de
MFR na fase crónica (definida por uma duração superior a nove meses), tratando-se, no entanto, de um estudo de fraca qualidade.14 Tendo em conta as limitações apontadas nestes estudos atribui-se um NE 2.
A RS de Ferreira e colaboradores,5 publicada em 2015
(Quadro III), inclui quatro estudos ECAC ou quasi-aleatorizados, num total de 143 participantes com idades
entre os 16 e 87 anos. Três estudos comparam a eficácia da MFR associada a tratamento farmacológico com
o tratamento farmacológico isolado; o outro estudo inclui também eletroestimulação associada à MFR.12,16-18
Esta RS teve como objetivo primário medir a recuperação muscular facial (parcial ou completa), definida pela
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:116-25

escala HB nos graus I ou II; e, como objetivo secundário, medir os efeitos adversos da intervenção. Esta RS
demonstrou maior recuperação motora com MFR associada a tratamento farmacológico do que com tratamento farmacológico isolado. Um dos estudos, considerado de boa qualidade, em que a MFR foi iniciada até
10 dias após o evento de PB, demonstrou que o grupo
experimental (MFR e corticoterapia) teve uma melhoria significativa na recuperação funcional (p=0,044),
quando comparado com o grupo controlo (corticoterapia isolada), nos graus severos de paralisia (HB V e VI)
após seis meses (Quadro III).16 A eletroestimulação associada a corticoterapia mostrou uma recuperação da
função motora (grupo experimental=37% e grupo controlo=30%), embora não estatisticamente significativa
(p=0,36), permitindo concluir que a eletroestimulação
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QUADRO IV. Estudos originais
Autor (ano)

Tipo

Metodologia

Intervenção

Conclusões

NE

Monini, et al.
(agosto 2016)19

ECAC

94 Participantes (entre os
16 e 90 anos)
Critérios de inclusão:
– Admissão no SU
– Diagnóstico de PB severa
(HB graus IV e V)
Composição dos grupos de
estudo definida pela atitude
individual da equipa

• Grupo controlo (n=66)
tratado com corticoterapia
• Grupo experimental
(n=28) tratado com
corticoterapia e MFR –
método de Kabat

• Maior recuperação
motora e mais rápida com
MFR do que com
tratamento farmacológico
isolado

1

Monini, et al.
(dezembro
2016)20

ECAC

104 Participantes
Critérios de inclusão:
– Admissão no SU
– Diagnóstico de PB severa
(HB graus IV e V)
Composição dos grupos de
estudo definida de forma
aleatorizada
Distinção em cada grupo de
dois subgrupos: não idoso
(≤ 65 anos) e idoso
(> 65 anos)

• Grupo controlo (n=66)
tratado com corticoterapia
(44 do subgrupo não idoso
e 22 do idoso)
• Grupo experimental
(n=38) tratado com
corticoterapia e MFR –
método de Kabat (28 do
subgrupo não idoso e 10
do idoso)

• Maior recuperação
motora e mais rápida com
MFR do que com
corticoterapia em todos
os grupos etários
• Tratamento combinado
particularmente
importante nos doentes
mais idosos e com grau
mais severo de PB (HB V)

1

Toffola, et al.
(2012)2

Estudo de
coorte

102 Casos (12 aos 80 anos)
Critérios de inclusão:
– Doentes em fase aguda
(< 16 dias)
– EMG 3-4 semanas após
evento
– Follow-up 12 meses
Classificação do grau de
severidade através da escala
de HB e de EMG

• 73 Doentes com
axonotmese submetidos a
tratamento com MFR (38
EMG-BFB e 35
MIRROR-BFD)
• 29 Doentes com
neuropraxia não
submetidos a MFR

• Recomenda tratamento
com MFR na axonotmese
• Não recomenda o
tratamento com MFR na
neuropraxia

2

Legenda: ECAC = Ensaio clínico aleatorizado controlado; EMG = Eletromiografia; EMG-BFB = biofeedback por eletromiografia; MIRROR-BFD = biofeedback do espelho; HB = House-Brackmann; MFR = Medicina física e de reabilitação; SU = Serviço de urgência.

não tem influência nos resultados do tratamento padrão da PB.18 Nenhum estudo incluído reportou efeitos
adversos. Esta RS inclui poucos estudos e a maioria deles tem evidência de baixa qualidade, excetuando um,
considerado de boa qualidade (com base na escala PEDro). Além disso, os estudos instituem tratamentos de
MFR em fases temporais diferentes, que variam entre
os quinze dias e um ano. Desta forma, não é possível
concluir se o tratamento combinado (MFR e corticote-

rapia) é ou não benéfico na recuperação motora dos
doentes com PB, pelo que se atribuiu um NE 2.

Estudos originais
Estudo coorte
O estudo de coorte de Toffola e colaboradores,2 de 2012
(Quadro IV), incluiu 102 participantes (entre os 12 e 80
anos) na fase aguda da PB (menos de 16 dias após o
evento), submetidos a eletromiografia 3-4 semanas
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:116-25
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após o evento (permitindo distinguir neuropraxia de
axonotmese) e com follow-up aos 12 meses. Este estudo utilizou a escala de HB (no início e 12 meses depois)
e a eletromiografia (cerca de um mês após o evento)
para classificação do grau de severidade. Dos participantes incluídos, 29 doentes tinham neuropraxia (bloqueio fisiológico transitório na contusão nervosa e com
continuidade anatómica mantida) e não foram submetidos a qualquer tratamento de MFR. A axonotmese (rutura dos axónios, com manutenção da integridade da bainha) estava presente em 73 doentes, que foram submetidos a tratamento com MFR (38 doentes
com biofeedback por eletromiografia e 35 doentes com
biofeedback do espelho).
Houve uma melhoria clínica no final dos 12 meses
em todos os participantes do estudo, mas sem significado estatístico (p=0,596). Todos os doentes com neuropraxia apresentaram recuperação espontânea completa, incluindo os 37,9% que tinham paralisia total (HB
VI). Quanto aos doentes com axonotmese, em 53,5%
dos casos com paralisia total, apenas 34% tiveram recuperação completa, avaliada pela escala HB. Uma das
limitações deste estudo é o facto de ter sido realizado
apenas em pacientes na fase aguda de PB. Atribuiu-se
um NE 2.
ECAC
O ECAC de Monini e colaboradores,19 de agosto de
2016 (Quadro IV), incluiu 94 participantes (entre os 16
e 90 anos) admitidos no serviço de urgência com diagnóstico de PB severa (HB graus IV e V). Os participantes foram divididos em dois grupos com base na atitude terapêutica: grupo controlo (n=66) tratado com corticoterapia e grupo experimental (n=28) tratado com
corticoterapia e MFR – método de Kabat (facilitação
neuromuscular propriocetiva da resposta voluntária do
músculo lesado).
Ao comparar o grupo experimental com o grupo controlo, independentemente do grau inicial de PB, foram
encontradas diferenças significativas (p=0,010) naquilo que respeita à melhoria clínica. O significado estatístico relativamente às duas modalidades de tratamento (grupo experimental versus controlo) foi ainda
maior quando analisados individualmente os graus IV
(p=0,000) e V (p=0,009) da escala de HB.
No que respeita às especificidades da recuperação,
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:116-25

os participantes do grupo experimental apresentaram
uma probabilidade de melhoria, em três ou mais graus
na escala de HB, cerca de 20 vezes superior, à apresentada pelos participantes do grupo controlo (Odds-Ratio [OR]=17,73, IC95% [5,72-54,98], p<0,001). Quando
analisados individualmente, os participantes do grupo
experimental com HB IV apresentaram uma probabilidade de melhoria, em três graus na escala de HB, 65
vezes superior à do grupo controlo; enquanto todos os
participantes do grupo experimental com HB V tiveram melhoria em três graus na escala de HB, quando
comparados com o grupo controlo. Em suma, a maioria dos pacientes com PB grave (HB V) do grupo controlo alcançou o resultado máximo de HB III, enquanto os casos semelhantes do grupo experimental (submetidos ao método de Kabat) conseguiram obter uma
função facial normal (HB I).
Em relação à velocidade média de recuperação, no
grupo experimental foi metade da registada no grupo
controlo (RR=2,19, IC95% [1,37-3,51], p=0,001). Os pacientes do grupo experimental com HB IV tiveram tempos de recuperação sete vezes mais curtos, em relação
aos pacientes do grupo controlo com graus semelhantes de PB (RR=7,92, IC95% [3,68-17,04], p<0,001). Já os
pacientes do grupo experimental com HB V apresentaram um tempo de recuperação cerca de 50% inferior
aos pacientes do grupo controlo com o mesmo grau de
PB (RR=1,80, IC95% [0,65-5,01], p=0,26) (64,6 dias versus 117,1 dias).
A incidência de sincinésias após o tratamento foi de
7,1% no grupo experimental e de 12,1% no grupo controlo, sem diferença estatisticamente significativa
(p=0,479).
Este estudo apresenta várias limitações. Primeiro, os
grupos de estudo foram escolhidos com base na avaliação da equipa do serviço de urgência, que definiu
aleatoriamente quais os doentes a serem sujeitos a terapêutica no domicílio com corticoterapia e quais os
doentes a referenciar para a consulta para realização de
MFR (método de Kabat). Segundo, incluiu apenas pacientes com PB severa (HB IV e V). Por último, não foi
discriminada a fase da PB em que os doentes se encontravam, pois apesar de terem sido incluídos doentes que se deslocaram ao serviço de urgência (possivelmente em fase aguda), não está descrito quando é
que estes iniciaram os sintomas. Atribuiu-se um NE 1.
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Outro ECAC, também de Monini e colaboradores,20
de dezembro de 2016 (Quadro IV), incluiu 104 participantes admitidos no serviço de urgência de um hospital terciário, com o diagnóstico de PB severa (HB graus
IV e V). Os participantes foram divididos em dois grupos com base na atitude terapêutica: grupo controlo
(n=66) tratado com corticoterapia e grupo experimental (n=38) tratado com corticoterapia e MFR – método
de Kabat. Em ambos os grupos foram distinguidos dois
subgrupos: um subgrupo com idade igual ou inferior a
65 anos de idade (subgrupo não idoso) [grupo controlo (n=44) versus grupo experimental (n=28)] e um subgrupo com idade superior a 65 anos de idade (subgrupo idoso) [grupo controlo (n=22) versus grupo experimental (n=10)].
A análise de covariância da recuperação temporal,
independentemente da idade, mostrou que o tempo
de recuperação foi significativamente menor no grupo
experimental (p=0,004). Neste grupo, considerando os
participantes com PB de HB V, quase 90% do subgrupo
não idoso apresentou uma recuperação completa, enquanto esse resultado foi de apenas cerca de 50% no
subgrupo idoso. Em relação aos participantes com HB
IV não se verificou qualquer diferença de recuperação
entre os dois subgrupos de idade, uma vez que a recuperação completa foi alcançada na totalidade dos participantes.
No que respeita ao tempo médio para a recuperação
clínica no subgrupo não idoso, no grupo controlo a duração foi de 103,2 dias (mínimo=34 dias; máximo=310
dias) enquanto no subgrupo experimental a duração foi
de 54,9 dias (mínimo=12 dias; máximo=142 dias). No
subgrupo idoso a recuperação clínica no grupo controlo foi de 145,1 dias (mínimo=38 dias; máximo=365
dias) e no grupo experimental foi de 85 dias (mínimo=34 dias; máximo=194 dias).
Verificou-se uma relação significativa entre a idade
e o nível de recuperação, a favor do subgrupo não idoso em ambos os grupos [grupo controlo (p=0,010); grupo experimental (p=0,000)]. Os participantes do grupo
experimental mostraram, em média e para qualquer
idade, uma recuperação funcional mais rápida (70 dias
versus 124 dias) quando comparados com os participantes do grupo controlo.
Este estudo apresenta como limitações o facto de ter
sido realizado apenas em pacientes com PB severa (HB

IV e V) e por não discriminar em que fase da PB os doentes se encontravam. Atribuiu-se um NE 1.

CONCLUSÃO
A Canadian Medical Association3 não recomenda os
exercícios de MFR na fase aguda, recomendando-os na
fase crónica, mas apenas em doentes com fraqueza persistente. A National Guideline Clearinghouse7 não recomenda MFR, independentemente da fase da doença.
A RS de Teixeira e colaboradores4 conclui que não
existe evidência de elevada qualidade a favor de um benefício ou dano significativo de qualquer forma de MFR
na PB. Existe evidência de baixa qualidade de que os
exercícios de MFR melhoram a função facial, especialmente nos doentes com PB moderada ou na fase crónica, e de que reduzem o tempo total de recuperação e
as sequelas na fase aguda.
A RS de Ferreira e colaboradores5 sugere que a MFR,
associada a corticoterapia, parece ter um efeito positivo no grau e tempo de recuperação quando comparada com a corticoterapia isolada. Contudo, existe evidência de baixa qualidade dos ECAC, o que torna insuficiente para decidir a favor ou contra o tratamento
combinado na recuperação da PB.
O estudo de coorte de Toffola e colaboradores2 conclui que o tratamento de MFR não é necessário nos
doentes com neuropraxia, pois não existem sinais de
desenervação, pelo que esses doentes recuperam espontaneamente. Nos doentes com axonotmese verifica-se uma melhoria sintomática, mas sem significado
estatístico.
O ECAC de Monini e colaboradores,19 de agosto de
2016, conclui que quando a MFR é associada à corticoterapia nos casos de PB severa, os doentes apresentam
uma maior probabilidade de recuperação mais rápida
e completa do que aqueles submetidos apenas a tratamento com corticosteróides, com significado estatístico.
Outro ECAC, também de Monini e colaboradores,20
de dezembro de 2016, sugere a importância de combinar a MFR com o tratamento médico convencional para
um melhor resultado na recuperação da PB severa em
todos os grupos etários. Este tratamento combinado é
particularmente importante nos doentes mais idosos e
com grau mais severo de PB (HB V) que apresentam
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:116-25

123

124

revisões

menor probabilidade de recuperação no mesmo tempo e grau que os doentes mais jovens.
Após a análise dos artigos conclui-se que os dados
encontrados são limitados pelo tipo e validade dos estudos, os quais têm pouca qualidade e são muito heterogéneos. Dada a inconsistência dos resultados dos estudos quanto à utilização da MFR, tanto na fase aguda
como crónica da PB, torna-se difícil concluir acerca dos
seus benefícios. Na fase aguda são precisos mais ECAC
para se poder determinar se a recuperação dos doentes é espontânea ou se é devida/acelerada por MFR.
São ainda necessários mais ECAC de boa qualidade, em
que o grupo controlo não inclua qualquer tipo de modalidade de MFR e em que as fases aguda e crónica da
PB estejam bem definidas.
Não existe evidência para a recomendação ou para
a não recomendação de MFR na fase aguda ou crónica, pelo que não se pode atribuir uma força de recomendação.
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ABSTRACT
PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION IN THE TREATMENT OF BELL’S PALSY: WHAT’S THE EVIDENCE?
Objective: To review the scientific evidence of the impact of physical medicine and rehabilitation (PMR) in the recovery of acute and chronic Bell’s Palsy recovery, in any degree of severity.
Data sources: National Guideline Clearinghouse, Guidelines Finder, Canadian Medical Association Infobase, Cochrane Library,
DARE, and PubMed.
Methods: Search of clinical practice guidelines, meta-analyses, systematic reviews, and original studies, published in English,
Spanish and Portuguese, published since 2006, using the MeSH terms ‘peripheral facial paralysis’, ‘Bell’s palsy’, and ‘rehabilitation’. The evidence level and the strength of recommendation of the studies were determined using the American Family Physician’s Strength of Recommendation Taxonomy Scale.
Results: Among the 127 articles retrieved, seven met the inclusion criteria: two clinical guidelines, two systematic reviews, and
three original studies. The Canadian Medical Association (2014) recommends the use of PMR in the chronic phase, but not on
acute phase, whilst the National Guideline Clearinghouse (2013) does not recommend PMR, regardless of the phase. The systematic review by Ferreira et al. (2015) shows a greater motor recovery with PMR than with isolated pharmacological treatment, without phase discrimination. The systematic review by Teixeira et al. (2012) claims there is low-quality evidence showing that PMR is effective, both in the acute and chronic phases. The cohort study by Toffola et al. (2012) concludes that patients with axonotmesis in the acute phase show clinical improvement with PMR. The clinical randomised controlled trial by
Monini et al. (2016 August) shows a greater and faster recovery with MFR than with pharmacological treatment alone in severe Bell’s palsy. The clinical randomised controlled trial by Monini et al. (2016 December) suggests the importance of combining MFR with corticosteroid therapy for a better outcome in the recovery of severe BP in all age groups.
Discussion: The studies have low quality and are very heterogeneous. In the acute they do not allow to conclude whether patient recovery is spontaneous or due/accelerated by the use of PMR. There is no consistent evidence to recommend for or against
PMR in the acute or chronic phases, therefore strength of recommendation cannot be attributed. More high-quality randomised controlled studies are needed.
Keywords: Peripheral facial paralysis; Bell’s palsy; Rehabilitation.
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Prática de ioga como terapia
complementar ou alternativa
em crianças e adolescentes com
perturbação de hiperatividade e
défice de atenção: uma revisão
baseada na evidência
Inês Pintalhão1, Joana Penetra2, Joel Batista3

RESUMO
Objetivo: Rever a evidência disponível acerca do efeito da prática de ioga na diminuição dos sintomas de perturbação de hiperatividade e défice de atenção (PHDA) em crianças e adolescentes.
Fontes de dados: MEDLINE/PubMed e bases de dados de medicina baseada na evidência (National Guideline Clearinghouse, Canadian Medical Association Practice Guidelines InfoBase, Guidelines Finder da National Electronic Library for Health – NHS britânico, DARE, Bandolier e The Cochrane Library).
Métodos de revisão: Pesquisa de artigos (normas de orientação clínica, meta-análises, revisões sistemáticas e estudos originais) publicados entre janeiro de 2000 e janeiro de 2017 nas línguas portuguesa e inglesa, utilizando os termos MeSH attention deficit hyperactivity disorder, yoga, child e adolescent. O nível de evidência e a força de recomendação foram atribuídos de
acordo com os critérios da escala Strength of Recommendation Taxonomy (SORT), da American Family Physician.
Resultados: Foram encontrados 48 artigos no total, dos quais se selecionaram cinco de acordo com os critérios de inclusão:
uma revisão sistemática e quatro artigos originais, entre os quais três ensaios clínicos controlados e aleatorizados e um ensaio
quase-experimental. Apesar de alguns estudos apresentarem resultados positivos, não há evidência suficiente que demonstre
efeito benéfico da prática de ioga na diminuição dos sintomas de PHDA (nível de evidência 2).
Conclusão: A evidência disponível não permite suportar com robustez a recomendação da prática de ioga em crianças e adolescentes com PHDA, como terapia alternativa ou complementar às estratégias já implementadas (força de recomendação B).
Os estudos que atribuem efeito benéfico à modalidade levantam preocupações quanto à metodologia, limitando a qualidade
da evidência. Sugere-se a realização de mais estudos prospetivos e de larga escala, com amostras homogéneas e follow-up adequado, que a longo prazo permitam validar a evidência encontrada e auxiliar na formulação de recomendações.
Palavras-chave: Perturbação de hiperatividade e défice de atenção; Ioga; Criança; Adolescente.

DOENÇAS MENTAIS, versão 5 (DSM-5),4 a PHDA é caracterizada por um padrão persistente de desatenção
e/ou hiperatividade/impulsividade, que interfere no

INTRODUÇÃO

DE

perturbação de hiperatividade e défice de
atenção (PHDA) é uma das perturbações neurocomportamentais mais frequentes na
criança e no adolescente1-3 que pode persistir
ao longo da vida, acarretando várias comorbilidades.
De acordo com o MANUAL DE DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO

1. USF Garcia de Orta, ACeS Porto Ocidental
2. USF Topázio, ACeS Baixo Mondego
3. UCSP Cinfães, ACeS Tâmega I, Baixo Tâmega

A
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normal funcionamento e desenvolvimento, tendo impacto negativo nas atividades sociais, académicas e
profissionais. Na CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS, versão 10 (CID-10), a nomenclatura diverge sendo
denominada perturbação hipercinética, mas os critérios de diagnóstico são semelhantes.5
A prevalência da PHDA varia de acordo com a população estudada e com os critérios de diagnóstico, embora não existam dados precisos para as crianças portuguesas. O DSM-5 aponta uma prevalência de cerca de 5%
em crianças e adolescentes, sendo mais comum no género masculino com uma proporção de 2:1.4 Estima-se
que a patologia prevaleça no adulto em cerca de 60% dos
casos.1,6 Apesar de a etiologia da PHDA permanecer desconhecida, existe uma componente multifatorial que envolve fatores genéticos, psicológicos, sociais e ambientais.2 As manifestações clínicas geralmente modificam
com a idade escolar, sendo mais evidentes na idade pré-escolar os sintomas de hiperatividade e impulsividade,
que se atenuam na idade escolar e adolescência, dando
lugar a sintomas relacionados com o défice de atenção.7
Para além destes sintomas nucleares e/ou primários existem ainda défices em múltiplas áreas relacionadas com
funções cerebrais executivas (planeamento, organização
e memória de trabalho), atrasos de desenvolvimento e dificuldades na regulação emocional e comportamental.8
Estão disponíveis inúmeras escalas e questionários, validados para diferentes países, que permitem quantificar
comportamentos e avaliar corretamente o diagnóstico e
monitorização da evolução da PHDA, tanto para as crianças como para pais e educadores.
O tratamento da PHDA inclui uma abordagem educacional, psicossocial e farmacológica, que pode ser
complementada por técnicas psicoterapêuticas cognitivo-comportamentais, programas de treino parental e
treino de competências sociais. A farmacoterapia é em
muitos casos o tratamento de eleição para a PHDA, com
indicação do metilfenidato e da atomoxetina como fármacos de primeira linha. Geralmente a toma do fármaco é realizada durante o período escolar, em que é
requerida maior atenção. No entanto, em crianças com
alterações do comportamento mais sérias pode ser realizada durante o período de férias ou fins-de-semana.
Numa sociedade em que a pressão para o diagnóstico
de hiperatividade por parte dos pais e professores tem
vindo a aumentar,9-10 torna-se fundamental a assertiviRev Port Med Geral Fam 2019;35:127-35

dade no diagnóstico correto, evitando os riscos inerentes ao excesso de medicação de forma desnecessária.
Assim, na tentativa de encontrar estratégias complementares à terapia farmacológica, a prática de ioga
tem ganho uma posição de destaque, tanto no domínio físico como psicológico. Os longos períodos de concentração exigidos pelo ioga, assim como o treino de relaxamento e de técnicas respiratórias são apontados
como os principais motivos que poderão estar na base
deste fundamento.11,13-14 Outros estudos indicam ainda
que o ioga capacita para uma maior resistência a eventos stressantes,11,14 diminuindo a ativação do sistema
nervoso simpático com a consequente ativação do parassimpático, provocando uma sensação de autocontrolo emocional.6,12-13
No entanto, pouco se conhece ainda acerca da eficácia desta estratégia na diminuição dos sintomas da
PHDA.2 O objetivo deste trabalho é rever a evidência
disponível sobre o efeito da prática de um treino de
ioga na diminuição dos sintomas da PHDA, como tratamento alternativo ou complementar às estratégias
terapêuticas já conhecidas.

MÉTODOS
Pesquisa bibliográfica de artigos escritos em língua
portuguesa ou inglesa (normas de orientação clínica,
meta-análises, revisões sistemáticas e estudos originais) nas bases de dados MEDLINE/PubMed, National
Guideline Clearinghouse, Guidelines Finder, Canadian
Medical Association Practice Guideline Infobase, The
Cochrane Library, Bandolier, bem como referências bibliográficas dos artigos selecionados. Foram utilizados
os termos MeSH attention deficit hyperactivity disorder, yoga, child e adolescent – tendo sido pesquisados artigos publicados de 1 de janeiro de 2000 a 31 de janeiro de 2017.
Foram incluídos estudos segundo os critérios de inclusão definidos pelo modelo PICO:
1) População: crianças e adolescentes entre os cinco e os 18 anos de idade com diagnóstico de
PHDA pelo DSM, versão 4 ou 5 (DSM 4/5) e/ou
CID, versão 10 (CID-10), com ou sem tratamento farmacológico habitual;
2) Intervenção: treino de ioga;
3) Comparação: grupo placebo, ausência de intervenção;

revisões

Revisões sistemáticas
Total de 48 artigos encontrados
na pesquisa das bases de dados

A revisão sistemática realizada por
Balasubramaniam e colaboradores
(de 2013)12 incluiu dois ECAC que
avaliaram o efeito da prática de ioga
em crianças com PHDA, envolven42 Artigos para leitura do título e
do no total 35 crianças das quais 22
24
Referências
excluídas
do resumo
estavam sob medicação. No estudo
alemão de Haffner e colaboradores
(de 2006)3 foi comparado um grupo
de crianças submetidas a um treino
13 Excluídos:
18 Artigos lidos na íntegra
estruturado de ioga com um grupo
– Incumprimento dos critérios
que realizou exercício físico conde inclusão definidos
vencional e inespecífico durante 34
– Revisões clássicas
semanas. Os resultados foram ava– Protocolos de atuação
liados para duas escalas alemãs,
5 Artigos
– Estudos não controlados
FBB-HKS Scale e Dortmund Atten1 Revisão sistemática
e 4 artigos originais
tion Test. O outro ECAC, não duplamente cego, da autoria de Jensen e
Kenny (de 2004)16 continha um gruFigura 1. Esquema de seleção de artigos.
po que foi submetido a um progra4) Outcome: diminuição dos sintomas primários e
ma de ioga pré-definido e outro que envolvia atividades
secundários da PHDA.
de cooperação (como treino de comunicação, escuta e
Foram excluídas crianças com outras comorbilidapartilha) durante 20 semanas. Os resultados foram avades psiquiátricas, doenças crónicas e/ou doenças fisiliados segundo as respostas ao Questionário de Conners
camente incapacitantes, assim como prática adicional
para Pais e Professores. Ambos os estudos atribuíram méde terapia comportamental ou outras técnicas de merito à prática de ioga como estratégia terapêutica comditação.
plementar para crianças com PHDA, verificando-se meOs artigos selecionados para leitura integral foram lilhoria significativa no período pós-intervenção para cada
dos por todos os autores para determinar a sua incluum dos parâmetros estudados para avaliar o outcome.
são e a avaliação final da qualidade e nível de evidênNenhum dos estudos revelou efeitos adversos ou prejucia foi discutida e decidida unanimemente.
diciais com a prática de ioga. Tratam-se de ensaios nãoPara atribuição dos níveis de evidência (NE) e força
-duplamente cegos, sem processo de aleatorização bem
de recomendação (FR) foi utilizada a escala Strength of
definido, incluindo amostras pequenas e heterogéneas.
Recommendation Taxonomy (SORT), da American FaNenhum apresentou um programa de follow-up ademily Physician.15
quado. Atribuiu-se um nível de evidência 2 pela qualidade da metodologia efetuada pelos autores.
Excluídos 6 Artigos duplicados

RESULTADOS
A pesquisa bibliográfica incluiu um total de 48 artigos, dos quais foram selecionados cinco: uma revisão
sistemática (RS) e quatro artigos originais, dos quais
três ensaios clínicos aleatorizados e controlados (ECAC)
e um ensaio quase-experimental. O processo de seleção dos estudos está apresentado no fluxograma da Figura 1 e os resultados dos mesmos estão sucintamente descritos nos Quadros I e II.

Ensaios clínicos
O mais recente estudo duplamente cego e quase experimental, da autoria de Chou e Huang (de 2017),6 foi
realizado em 49 crianças, entre os oito e os 12 anos, com
o objetivo de investigar o efeito da prática de um programa de ioga regular e estruturado nas funções executivas de crianças com PHDA. Do total, 22 crianças estavam medicadas. Durante oito semanas, um grupo foi
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:127-35
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QUADRO I. Revisões sistemáticas
Referência
Balasubramaniam,
et al.
(2013)12

Estudos População
2 ECAC, não duplo-cegos

Intervenção

Resultados

NE

1. Ioga vs exercício físico
convencional e inespecífico;

1. O treino de ioga demonstrou
ser superior aos exercícios
motores convencionais com
efeito intervenção no intervalo
médio a alto (0,60-0,97)

2

n=35
Crianças diagnosticadas com
PHDA

2. Ioga vs atividades de
cooperação (treino de
comunicação, escuta e partilha)

2. Grupo praticante de ioga
apresentou melhoria
significativa em cinco das
subescalas do CPRS
Legenda: ECAC = Ensaio clínico aleatorizado e controlado; PHDA = Perturbação de hiperatividade e défice de atenção; NE = Nível de evidência;
CPRS = Conners’ Parent Rating Scale.

submetido a um treino de ioga após a escola (40 min por
sessão, duas vezes por semana) que incluía exercícios de
flexibilidade, relaxamento e concentração. O grupo controlo não sofreu intervenção, sendo as crianças submetidas às suas atividades habituais depois do período escolar. Antes e depois do programa de intervenção os resultados foram estudados para dois testes: Visual Pursuit Test (VPT) para avaliação da perceção visual e
atenção seletiva e Determination Test (DT), elaborado
para testar o desempenho nas funções cognitivas. As
crianças sob tratamento farmacológico foram instruídas
para suspender a medicação 24h antes da realização
dos testes, antes e depois do programa. Para ambas as
escalas, o grupo praticante de ioga apresentou um tempo de reação mais rápido (p<0,001 no VPT e DT) e taxa
de precisão superior (p=0,045 no VPT e p<0,001 no DT)
no final da intervenção. Os resultados sugerem que a
prática de exercício físico, complementada com treino
de concentração, controlo corporal e desempenho motor, traduz o efeito benéfico da modalidade do ioga nas
funções discriminativas e executivas das crianças com
PHDA. Apesar de o estudo incluir uma amostra controlada e homogénea entre os dois grupos de comparação,
o facto de ser não-randomizado limita a validade dos resultados pelo menor controlo das condições de exposição. Atribuiu-se, por isso, um nível de evidência 2.
O ECAC de Abadi e colaboradores (de 2008)13 apresentou um estudo em crianças iranianas com o objetivo
de determinar o papel que a prática de ioga pode ter no
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:127-35

tratamento dos sintomas de PHDA durante um programa de oito semanas que envolveu 40 crianças com idade média próxima dos 10 anos. Foi incluído um grupo
experimental submetido a duas sessões de 45 min de
ioga por semana durante o tempo estabelecido. O treino englobava exercícios de aquecimento muscular e técnicas respiratórias, treino postural específico e alongamentos e técnicas de relaxamento. O grupo controlo não
sofreu intervenção de qualquer tipo. A ambos foi aplicada uma subescala de um questionário que mede os sintomas de PHDA (Child Symptoms Inventory) no período
pré e pós intervenção. Os resultados concluíram que o
grupo praticante de ioga diminuiu significativamente a
pontuação do score do questionário (F=47,15 (1,32);
p<0,001) em comparação com o grupo sem intervenção,
nomeadamente nas questões que se destinavam a avaliar simultaneamente sintomas de atenção e impulsividade (p<0,005). Não foi explicitado o número de crianças submetidas, ou não, a tratamento farmacológico.
Apesar de o estudo utilizar uma amostra homogénea e
de tamanho adequado, o procedimento de aleatorização
e o método de ocultação não foram descritos. O método
de seleção da amostra por conglomerados (cluster sampling) está sujeito a maior erro de amostragem, em termos de controlo de amplitude da amostra. Foi, por isso,
atribuído um nível de evidência 2.
O ECAC da autoria de Haffner e colaboradores (de
2006),3 e já referido anteriormente na RS, pretendeu
comparar a eficácia entre a prática de ioga e a prática de
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QUADRO II. Ensaios clínicos

Referência

Tipo de
estudo

População

Intervenção

Duração

Outcome

Resultados

NE

Chou and
Huang
(2017)6

Quase-experimental

Crianças (entre
8-12 anos)
PHDA (DSM-V)

Prática de ioga
em grupo após a
escola (40 min
por sessão,
2x/semana)

8 Semanas

Visual Pursuit
Test (VPT) of
the Vienna Test
System

Para ambos os testes, no final
da intervenção, tempo de
reação mais rápido (p<0,001)
e taxa de precisão superior
(p=0,045 no VPT; p<0,001 no
DT) no grupo praticante de
ioga.

2

O grupo praticante de ioga
diminuiu significativamente a
pontuação do score do
questionário (F=47,15 [1,32]
p<0,001), em particular nas
questões que avaliavam
simultaneamente sintomas de
atenção e impulsividade
(p<0,005).

2

• n=49
(grupo controlo
n=25; grupo
vs
experimental
n=24)
Ausência de
intervenção
• Idade média: (atividades
10,5 anos
habituais após
a escola)
• Género (M:F)
= 38:11

Determination
Test (DT)

Sob medicação:
n=22
Abadi,
et al.
(2008)13

ECAC

Crianças (entre 2 Sessões de
9-12 anos) com ioga (45 min)
PHDA (DSM-IV) por semana

8 Semanas

• n=40
vs
(grupo controlo
n=20; grupo
Ausência de
experimental
intervenção
n=20)

Subescala do
Child Symptoms
Inventory
(CSI-4)

• Idade média:
10,1 anos
• Género: sem
referência

exercício físico convencional e inespecífico na redução
dos sintomas primários de PHDA num estudo cruzado
durante um período de 34 semanas. O estudo incluiu
dois grupos, um com 10 crianças que iniciaram o programa por treino de exercícios convencionais (corrida,
«escondidas», jogos com bola, jogos sociais), seguido de
treino de ioga, e outro com nove crianças que iniciaram
o programa com a ordem inversa. Entre cada esquema
de treino de oito semanas (duas vezes por semana), as
crianças tinham seis semanas de descanso. Os resulta-

dos foram estudados no pré e pós-teste para duas escalas alemãs que avaliam o desempenho em tarefas de
atenção e os sintomas PHDA na visão dos pais e professores – FBB-HKS Scale que avalia sintomas de PHDA e
Dortmund Attention Test (DAT) que testa a exatidão da
observação e impulsividade cognitiva durante tarefas de
perceção visual. Em ambas as escalas os resultados foram superiores após a prática de ioga do que após o exercício físico convencional inespecífico (FBB-HKS p=0,007,
efeito intervenção 0,77; DAT p<0,001, efeito intervenção
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:127-35
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QUADRO II. Ensaios clínicos (continuação)

Referência
Haffner,
et al.
(2006)3

Tipo de
estudo
ECAC,
cruzado,
não
duplo-cego

População
Crianças (em
idade escolar)
diagnosticadas
com PHDA
(DSM-IV e
CID-10)
• n=19
• Idade média:
10 anos

Intervenção
Ioga (60 min) 2
vezes/semana

Duração
34
Semanas

vs
Exercício físico
convencional:
desportos de
lazer (corrida,
«escondidas»,
jogos com bola,
jogos sociais)

Outcome

Resultados

NE

FBB-HKS Scale

Resultados significativamente
superiores com a prática de
ioga do que com exercício
físico convencional
inespecífico (FBB-HKS
p=0,007; effect size 0,77; DAT
p<0,001; effect size 2,66)

2

Dortmud
Attention Test
(DAT)

Para o DAT, a superioridade do
treino de ioga foi evidente,
dependendo da sequência dos
treinos: melhor no grupo IE

• Género (M:F)
= 12:7
• Sob
medicação: n=8
• 2 grupos:
IE (ioga seguido
de exercício)
n=9
EI (exercício
seguido de
ioga) n=10

2,66). Para o DAT, a superioridade do treino de ioga foi
evidente dependendo da sequência dos treinos: no grupo que iniciou o programa pelo treino de ioga verificou-se uma redução significativa dos sintomas para um nível não-patológico. As principais limitações do estudo
consistem no facto de conter uma amostra pequena,
sem dupla ocultação, não desenhar um programa de follow-up e de possuir um tempo curto entre as duas intervenções a fim de esperar a cessação do efeito residual
(efeito carry-over). Assim, atribuiu-se um nível de evidência 2.
Jensen e Kenny (em 2004),16 também no ECAC já referido na RS, avaliaram os efeitos do ioga como tratamento complementar em crianças com PHDA medicadas e estáveis do ponto de vista clínico. Ao longo de 20
semanas foi comparado um grupo submetido a 20 sesRev Port Med Geral Fam 2019;35:127-35

sões de ioga (uma hora por semana) com um grupo controlo que realizou exercícios e atividades de cooperação
(atividades de comunicação, escuta e partilha), num total de 16 rapazes entre os oito e 13 anos. Os resultados
pré e pós--intervenção foram avaliados para os Questionários de Conners para Pais e Professores, com a intenção de avaliar adicionalmente o comportamento dos
filhos sem efeito de medicação (férias ou fins-de-semana). O grupo praticante de ioga mostrou, no final da intervenção, melhoria significativa em cinco das subescalas analisadas do Questionário de Conners para Pais,
nomeadamente nas questões relativas à labilidade emocional (p=0,001, Cohen’s d 0,79), oposição (p=0,003, Cohen’s d 0,77), impulsividade (p=0,008, Cohen’s d 0,73),
«índex global» (p=0,019, Cohen’s d 0,29) e «índex total»
(p=0,001, Cohen’s d 0,73) em comparação com o grupo
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QUADRO II. Ensaios clínicos (continuação)

Referência
Jensen and
Kenny
(2004)16

Tipo de
estudo
ECAC,
cruzado,
não
duplo-cego

População

Intervenção

Rapazes (entre
8-13 anos) com
PHDA (DSM-IV
e confirmação
pelos
Questionários
de Conners para
Pais)

20 Sessões de
ioga (1 hora por
sessão, 1 vez
semana).

Duração
20
Semanas

vs

Atividades de
cooperação
• n=14
(treino de
(grupo controlo capacidades de
n=8 e grupo e
comunicação,
experimental
escuta e partilha)
n=6)
• Idade média:
10,63 anos
• Género (M:F)
= 1:0
• Sob
medicação:
n=14

Outcome

Resultados

Questionários
CPRS:
de Conners para Grupo praticante de ioga –
Pais (CPRS)
melhoria significativa em
cinco das subescalas:
Questionários
labilidade emocional
de Conners para (p=0,001, Cohen’s d 0,79),
Professores
oposição (p=0,003, Cohen’s d
(CTRS)
0,77), impulsividade (p=0,008,
Cohen’s d 0,73), «índex
global» (p=0,019, Cohen’s d
0,29) e «índex total»
(p=0,001, Cohen’s d 0,73).

NE
2

Grupo controlo – melhoria em
três das subescalas:
hiperatividade (p=0,004,
Cohen’s d 0,39), ansiedade
(p=0,028, Cohen’s d 0,59) e
problemas sociais (p=0,034,
Cohen’s d 0,85).
Em ambos, melhoria
significativa nos parâmetros
Perfeccionismo, DSM-IV
Hiperatividade e DSM-IV Total.
CTRS:
Não houve diferença
estatisticamente significativa
para ambos os grupos (p>0,05
para todos os parâmetros).

Legenda: ECAC = Ensaio clínico aleatorizado e controlado; PHDA = Perturbação de hiperatividade e défice de atenção; NE = Nível de evidência;
DSM = Manual de diagnóstico e estatístico de doenças mentais; CID = Classificação internacional de doenças.

controlo que apresentou melhoria em três parâmetros
diferentes: hiperatividade (p=0,004, Cohen’s d 0,39), ansiedade (p=0,028, Cohen’s d 0,59) e problemas sociais
(p=0,034, Cohen’s d 0,85). Ambos demonstraram melhoria significativa nos parâmetros relativos ao «Perfeccionismo», «DSM-IV Hiperatividade» e «DSM-IV Total».
No Questionário de Conners para Professores não houve diferença estatisticamente significativa entre os dois
grupos – os autores apontam para o facto de a avaliação

decorrer durante o período em que as crianças estão
sob maior efeito da medicação (tempo escolar), enquanto os pais lidam com as crianças em períodos sem
medicação, notando por isso maior diferença a nível de
comportamentos. O follow-up limitado do estudo não
permite perceber os resultados e os efeitos da prática de
ioga mantida ao longo do tempo. As outras limitações
metodologicamente encontradas dizem respeito ao facto de ser um estudo sem dupla ocultação, o processo de
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:127-35
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aleatorização não ser descrito e ter uma amostra
pequena e heterogénea, particularmente no que diz respeito ao género, idade e grau de escolaridade. Os resultados parecem apontar um papel importante da prática de ioga na estabilização emocional e na redução dos
sintomas de oposição, não fornecendo, no entanto, poder estatístico suficiente para se inferirem tais conclusões. Atribuiu-se um nível de evidência 2.
O Quadro II descreve o resumo das principais características dos ensaios clínicos, assim como a avaliação da qualidade e nível de evidência.

CONCLUSÕES
Na PHDA, a necessidade de encontrar alternativas
ou um complemento à terapia farmacológica tem ganho
um valor acrescido, uma vez que é uma patologia que
exige estratégias de controlo emocional, controlo da impulsividade e treino de atenção, situações que implicam um trabalho individual difícil de gerir apenas com
medicação. De uma forma global, os estudos apontam
que o ioga atinge o seu efeito benéfico pelo facto de ser
uma modalidade que implica disciplina de concentração conjugada com técnicas de atenção e relaxamento.2,6,13 Os exercícios praticados no ioga geralmente conduzem a um intenso treino postural, respiratório e mental que pode influenciar positivamente o estado de saúde mental.3,6,13 Além disso, está descrito que promovem
o autocontrolo, autoestima e redução da tensão corporal, para além de estimularem a atenção e concentração.17 Outros estudos referem ainda que a prática de
ioga pode ter uma ação positiva na capacidade e/ou
função discriminativa das crianças com PHDA por aumentar a atenção e o processamento da informação.3,6
No entanto, esta revisão inclui algumas limitações:
o tamanho e a heterogeneidade das amostras, nomeadamente no que diz respeito ao género, idade, nível de
escolaridade e tipo e dose de medicação. Os próprios
programas de ioga também diferiram entre si e, uma vez
que é uma modalidade com diversas vertentes, é importante uniformizar o tipo de treino e estudar os exercícios e técnicas mais adequadas para o objetivo em
causa. Nas diferentes formas de avaliar os outcomes, a
maior parte dos trabalhos apenas tentou estabelecer relação entre a prática de ioga e a diminuição dos sintomas primários de PHDA, não incluindo os sintomas secundários, como as funções cerebrais executivas e disRev Port Med Geral Fam 2019;35:127-35

criminativas, descritas apenas para o estudo de Chou
e Huang6 (de 2017). Apontam-se ainda limitações relativas ao período de seguimento de follow-up, diminuindo o poder e a precisão dos estudos, bem como à
garantia de aleatorização e dupla ocultação adequadas. A limitação linguística pode eventualmente ter
condicionado a não inclusão de estudos que seriam
potencialmente relevantes em outras línguas.
Em suma, apesar de terem sido descritos resultados
positivos na diminuição dos sintomas de PHDA com a
prática de ioga, não existe evidência suficiente para recomendar a sua prática como terapia complementar na
PHDA (força de recomendação B) pelas limitações metodológicas apontadas. Não foram encontrados efeitos
adversos significativos com a prática de ioga. Em Portugal ainda não foram realizados estudos acerca desta
temática. Dada a popularidade da modalidade e a vasta oferta disponível seria pertinente estudar se se adequa ao contexto e realidade portuguesas, sobretudo
numa altura em que as terapias alternativas têm sido
temas de discussão entre a comunidade médica.
A necessidade da realização, num futuro próximo, de
mais estudos aleatorizados, duplamente-cegos, prospetivos e com amostras adequadas torna-se fundamental para perceber o efeito a longo prazo da prática
de ioga como terapia complementar em crianças com
PHDA. Só assim se poderão obter estudos de boa qualidade que validem a evidência encontrada e auxiliem
na formulação de recomendações.
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ABSTRACT
YOGA PRACTICE AS A COMPLEMENTARY OR ALTERNATIVE THERAPY IN CHILDREN WITH ATTENTION
DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER: AN EVIDENCE-BASED REVIEW
Objectives: To review the evidence available on the effectiveness of yoga practice in the reduction of ADHD symptoms in children and adolescents.
Data source: MEDLINE/PubMed and evidence-based medicine databases (National Guideline Clearinghouse, Canadian Medical Association Practice Guidelines InfoBase, Guidelines Finder of the National NHS British Library for Health, DARE, Bandolier,
and The Cochrane Library).
Methods: We conducted an evidence-based review of scientific papers published between January 1999 and January 2017, in
Portuguese and English, using the MeSH terms ‘attention deficit hyperactivity disorder’ (ADHD), ‘yoga’, ‘child’, and ‘adolescent’.
Levels of evidence (LE) and strength of recommendations (SOR) were assigned according to the American Family Physician's
Strength of Recommendation Taxonomy (SORT) criteria.
Results: Our search revealed a total of 48 papers and we selected five according to the inclusion criteria: one systematic review and four original articles, of which three randomised controlled trials, and one quasi-experimental trial. Although some
studies have shown positive results, there is insufficient evidence to demonstrate a beneficial effect of yoga practice on the reduction of symptoms in children and adolescents with ADHD (LE 2).
Conclusion: The evidence available does not support the recommendation of yoga practice as an alternative or complementary therapy to the strategies already implemented, in children and adolescents with ADHD (strength of recommendation B).
Studies that point out to a beneficial effect of this modality raise concerns about their methodology, limiting the quality of the
evidence. Further prospective large-scale studies, with homogeneous samples and adequate follow-up are suggested, in order
to allow the validation of the evidence found to date, and to help in the formulation of future recommendations.
Keywords: Attention deficit hyperactivity disorder; Yoga; Child; Adolescent.
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Tuberculose em cuidados
primários: um caso clínico
Liliana Castanheira,1-2 Raquel Olivença,2 Maria Fernanda Lima3

RESUMO
Introdução: A tuberculose permanece um problema de saúde global que afeta milhares de pessoas todos os anos e continua a
ser a segunda maior causa de morte por doença infeciosa a nível mundial. O caso clínico apresentado relembra que a tuberculose pulmonar é uma hipótese de diagnóstico nos doentes com sintomatologia persistente do foro respiratório.
Descrição do caso: Homem, 31 anos de idade, saudável, que recorreu a consulta de medicina geral e familiar por quadro, com
quatro dias de evolução, de febre, mialgias, arrepios, tosse com expetoração mucopurulenta, cansaço e desconforto na região
mediana do hemitórax esquerdo, mas sem dispneia. Foi medicado com paracetamol e pedida radiografia do tórax. A radiografia do tórax apresentava imagem de densificação parenquimatosa pulmonar do lobo superior esquerdo, com sinal de broncograma aéreo; perante este resultado foi medicado com amoxicilina e ácido clavulânico. Após seis dias de antibiótico iniciou sudorese noturna, mantendo restante sintomatologia e sem alterações na nova radiografia do tórax. Contactou-se Centro de Diagnóstico Pneumológico da área, onde o pneumologista sugeriu exame bacteriológico direto e cultural de micobactérias e repetição de radiografia. Após cumprir antibioterapia prescrita, por ausência de melhoria da clínica, iniciou levofloxacina. Após cinco
dias apresentou o resultado do exame bacteriológico direto, sendo que as duas primeiras amostras eram negativas e a terceira
identificou Enterobacter cloacae. Optou-se por manter levofloxacina. No entanto, finalizada a medicação, por ausência de melhoria do quadro clínico decidiu-se pedir nova colheita de expetoração para exame bacteriológico direto e exame cultural. Passados 35 dias da primeira consulta, o resultado do segundo exame bacteriológico direto à expetoração apresentava a primeira
amostra positiva para bacilos ácido álcool resistentes, pelo que o doente foi reencaminhado para o Centro de Diagnóstico Pneumológico local, onde realizou exames adicionais e iniciou terapêutica tuberculostática.
Palavras-chave: Tuberculose pulmonar; Médico de família; Diagnóstico.

INTRODUÇÃO
tuberculose permanece, na atualidade, um
problema de saúde global que afeta milhares
de pessoas todos os anos e continua a ser a segunda maior causa de morte por doença infeciosa a nível mundial, a seguir ao vírus da imunodeficiência humana (VIH). Declarada pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) como uma emergência mundial, a tuberculose é uma doença contagiosa causada
pela bactéria Mycobacterium tuberculosis.1
Em Portugal, nos últimos 10 anos, a taxa de incidência de casos de tuberculose diminuiu cerca de 40%, com

A

1. Professora Auxiliar. Escola de Ciências e Tecnologias da Saúde, Universidade Lusófona.
2. Médica Interna de Medicina Geral e Familiar. Unidade de Saúde Familiar do Dafundo.
3. Médica Assistente de Medicina Geral e Familiar. Unidade de Saúde Familiar do
Dafundo.

Rev Port Med Geral Fam 2019;35:136-40

valores abaixo dos 20/100.000 habitantes. A principal
manifestação clínica é a tuberculose pulmonar
(71,3%).2 O distrito de Lisboa continua a ser um dos
que tem maior incidência desta patologia, com uma
taxa entre 22/100.000 e 31/100.000, um valor considerado como intermédio pela OMS.1 A incidência é maior
no sexo masculino (64%) e na faixa etária entre os 35 e
54 anos. Relativamente ao Agrupamento de Centros de
Saúde de Lisboa Ocidental e Vale do Tejo, em 2016 a taxa
de incidência de tuberculose foi de 15/100.000, bastante inferior à de Lisboa.2-4
A tuberculose é mais frequente em indivíduos imunocomprometidos, estando associada a algumas comorbilidades, principalmente à infeção pelo VIH. Existem alguns fatores de risco social para a tuberculose,
nomeadamente, o tabagismo, o consumo de drogas ilícitas e o abuso do álcool.1
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Os autores relatam um caso clínico de tuberculose
pulmonar de diagnóstico desafiante, num doente jovem fumador, sem patologia conhecida, sem contexto
epidemiológico, inicialmente sem clínica evidente, mas
com avaliação radiológica suspeita e, no entanto, com
exames culturais de expetoração inicialmente negativos. Perante este quadro, foi o elevado nível de suspeição do médico de família que permitiu fazer o diagnóstico.
O relato deste caso clínico surge pela importância da
tuberculose enquanto doença infetocontagiosa, pelo
facto de a incidência da tuberculose estar a baixar, o que
leva a que muitas vezes seja esquecida como hipótese
de diagnóstico; pelo facto de adicionalmente os sintomas iniciais da infeção serem na maioria das vezes inespecíficos, podendo ser desvalorizados pelo doente e retardar a procura de cuidados; por fim, porque evidencia as dificuldades de diagnóstico da tuberculose ao nível dos cuidados primários pela limitação dos recursos
disponíveis.

DESCRIÇÃO DO CASO
Homem, 31 anos de idade, caucasiano, trabalhador
numa gráfica, natural e residente no Dafundo, em Oeiras, casado, pertencente a uma família nuclear alargada, vive com esposa, filha e mãe. É fumador de quatro
unidades maço/ano.
Sem antecedentes pessoais (patológicos ou cirúrgicos) relevantes, sem alergias conhecidas, nega hábitos
alcoólicos ou consumo de drogas de abuso e contexto
epidemiológico. O plano de vacinação encontrava-se
atualizado.
Em 26/01/2016 recorreu à consulta do dia, na Unidade de Saúde do concelho de Oeiras, por febre há quatro dias, com temperatura máxima axilar de 39 °C,
acompanhado de mialgias, arrepios, tosse com expetoração mucopurulenta e cansaço; refere também sentir desconforto na região mediana do hemitórax esquerdo, negando dispneia e contacto com doentes com
patologia respiratória. Ao exame objetivo é de salientar
a palpação de crepitação inspiratória na região mediana do hemitórax esquerdo e à auscultação pulmonar
apresentava murmúrio vesicular mantido, sem ruídos
adventícios. Nesta primeira consulta foi pedida radiografia do tórax (Rx) e o utente foi medicado com paracetamol 1000mg, um comprimido três vezes ao dia. O

Figura 1. Primeira radiografia do tórax.

Rx (Figura 1) apresentava uma imagem de densificação
parenquimatosa do lobo superior esquerdo com sinal
de broncograma aéreo por processo pneumónico; perante este resultado foi medicado com amoxicilina
875mg, mais ácido clavulânico 125mg, um comprimido duas vezes ao dia, durante oito dias.
Por manutenção de quadro clínico após seis dias de
antibiótico fez novo Rx do tórax.
Em 03/02/2016 o doente voltou à consulta para reavaliação, referindo adicionalmente sudorese noturna,
mantendo restante quadro clínico, com exame objetivo e Rx sobreponíveis aos anteriores. Neste dia contactou-se o Centro de Diagnóstico Pneumológico da área
(CDP), onde o pneumologista sugeriu realização de exame bacteriológico direto e cultural de micobactérias e
repetição de Rx. Não havendo resolução do quadro, o
CDP indicou que se deveria pedir tomografia computorizada e iniciar levofloxacina. Adicionalmente aos
exames recomendados pelo pneumologista, o médico
de família pediu análises [hemograma, velocidade de
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:136-40
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sedimentação (VS), creatinina, anticorpos VIH1 e 2 e
proteína C reativa (PCR)]. Da avaliação laboratorial destacou-se VS 62 e PCR 1,1mg/dl, com serologias negativas para VIH.
Em 10/02/2016 foi reavaliado, referindo sentir-se
melhor, mas mantendo tosse com expetoração mucopurulenta e desconforto na região mediana do hemitórax esquerdo, se bem que menos intenso, negando
suores noturnos ou febre, mostrou Rx, que era sobreponível ao anterior, tendo-se decidido iniciar levofloxacina 500mg um comprimido por dia.
Em 15/02/2016 foi reavaliado, referindo novamente
suores noturnos, mantendo tosse com expetoração
mucopurulenta, sentindo desconforto no hemitórax
muito esporadicamente, com auscultação pulmonar
sem alterações. Os resultados do exame bacteriológico
direto eram negativos nas duas primeiras amostras,
tendo-se identificado na terceira amostra Enterobacter
cloacae sensível a ciprofloxacina, cefotaxima, cotrimoxazol e resistente a amoxicilina. Pediu-se novamente
hemograma, VS, PCR e Rx, sendo os resultados sobreponíveis aos anteriores, apenas com aumento de PCR
para 2,8mg/dl.
Em 22/02/2016, por ausência de melhoria do quadro
clínico, decidiu-se repetir colheita de expetoração para
exame bacteriológico direto e cultural com pesquisa de
micobactérias.
Em 01/03/2016 (35 dias após a primeira consulta)
trouxe resultado do segundo exame bacteriológico direto à expetoração, em que a primeira amostra identificou bacilos álcool resistentes; o Rx do tórax mantinha
densificação apical esquerda. O doente foi encaminhado para o CDP, onde foi instituída terapêutica tuberculostática (rifampicina, isoniazida, pirazinamida,
etambutol, pirodixina) e em que a toma é de observação direta no centro de saúde, sendo seguido em consultas com periodicidade mensal no CDP.
Por indicação do CDP, todos os familiares que residem na mesma casa com o doente fizeram o rastreio,
assim como os colegas de trabalho.

COMENTÁRIO
Apesar de nos últimos anos ter ocorrido uma diminuição da incidência de tuberculose pulmonar, segundo a OMS os distritos de Lisboa, Porto, Setúbal e região
do Algarve apresentam uma incidência intermédia.1
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:136-40

As manifestações clínicas da tuberculose geralmente são sistémicas e inespecíficas, mimetizando outras
patologias, o que pode dificultar o diagnóstico. Relativamente à tuberculose pulmonar, as manifestações clínicas frequentes são tosse, febre, dor torácica, cansaço,
perda de peso/anorexia, sudorese noturna e hemoptises.5 À exceção da hemoptise, todas as outras manifestações são inespecíficas, não sugerindo à partida a hipótese de tuberculose. Ao exame objetivo, os doentes
com tuberculose ativa podem ter sons respiratórios
anormais, especialmente nos lobos superiores ou áreas
envolvidas e podem ser auscultados fervores ou sinais
de respiração brônquica, indicando a consolidação de
pulmão.6 Nos casos em que há hemoptises ou em que
os sintomas respiratórios gerais persistem por duas ou
três semanas devem-se iniciar os procedimentos de
diagnóstico de tuberculose.5 O diagnóstico é confirmado se houver identificação do Mycobacterium tuberculosis em exame cultural ou se o exame direto e o teste
de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) forem positivos.5-6 A investigação de infeção ativa inclui realização de Rx do tórax, três amostras de expetoração colhidas para avaliação de bacilos álcool-ácido resistentes (BAAR), TAAN, hemograma completo e ionograma.5
Como referido, a cultura da expetoração é o golden standard para o diagnóstico de tuberculose; no entanto, dependendo dos sistemas de meio de cultura, o resultado pode demorar uma a três semanas quando o meio
de cultura é líquido ou quatro a oito semanas em meio
sólido.5 O TAAN deve ser realizado em pelo menos uma
amostra respiratória, quando o diagnóstico estiver sendo considerado, podendo acelerar o diagnóstico em casos de esfregaço negativo e pode ser útil para identificar as micobactérias não tuberculosas.7 A tomografia
computorizada (TC) do tórax, embora não seja realizada de forma rotineira, pode ser usada para excluir outras patologias, nomeadamente neoplasias.6 Recomenda-se que todos os doentes portadores de tuberculose
devam ser testados para o VIH até dois meses depois do
diagnóstico.7
Segundo o Manual de Tuberculose, da Direção-Geral da Saúde, face à suspeita de tuberculose pulmonar
é uma boa prática a colheita de duas amostras de expetoração no mesmo dia, com envio imediato ao laboratório. Perante um resultado negativo deve-se insistir
na colheita de mais amostras ou mesmo avançar para
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técnicas invasivas de diagnóstico, como a broncofibroscopia.5
Ao nível dos cuidados primários, o sistema informático apenas disponibiliza o pedido de Rx do tórax; a colheita de expetoração para BAAR e o exame cultural têm
de ser pedidos manualmente, sendo comparticipados.
O TAAN pode ser também pedido manualmente, mas
tem um custo muito alto para o doente, pois não é comparticipado quando prescrito pelo médico de família.
O caso clínico apresentado refere-se a um caso confirmado de tuberculose num doente do sexo masculino, jovem, saudável, em que o tabagismo é único fator
de risco, sem contexto epidemiológico e sem comorbilidades conhecidas, nomeadamente infeção por VIH.
Numa primeira avaliação o doente apresentava um
quadro clínico muito similar a uma infeção aguda do
sistema respiratório, não se tendo colocado a tuberculose como hipótese diagnóstica. A localização das lesões no Rx, juntamente com a sudorese noturna, veio
levantar a suspeita de tuberculose; no entanto, os resultados do primeiro exame direto da expetoração foram negativos para Mycobacterium tuberculosis. O facto de o doente não ter melhorado com instituição de terapêutica para a pneumonia e a persistência dos sintomas fez com que se mantivesse a suspeita e se repetisse
o exame direto à expetoração, tendo permitido o diagnóstico. A hipótese de neoplasia não foi colocada, justificando o facto de não se ter pedido tomografia computorizada do pulmão, pois o doente é jovem sem antecedentes familiares de neoplasia e apresentava um
quadro clínico muito sugestivo de infeção.
Em Portugal, o tempo médio desde o início dos sintomas até ao diagnóstico são 104 dias; no caso clínico
descrito foi de 39 dias. Considerando que temos um
doente jovem, previamente saudável, pode considerar-se que foi um diagnóstico rápido.1
A rapidez de diagnóstico é essencial ao combate da
tuberculose, pois esta é uma doença altamente contagiosa. Este caso clínico mostra que não é fácil diagnosticar tuberculose em cuidados primários de uma forma
rápida, de forma a evitar o contágio. Este problema decorre não só das características da doença como do facto dos exames à expetoração não estarem disponíveis
no sistema informático, os resultados do exame cultural demorarem no mínimo três semanas e a TAAN não
ser comparticipada.

O caso clínico apresentado evidencia que a tuberculose pulmonar pode ser uma hipótese de diagnóstico num doente jovem, saudável, quando temos persistência de clínica sugestiva, sendo fundamental o médico de família ter esta hipótese em consideração. É
também importante realçar que, quando o médico de
família suspeita de tuberculose pulmonar num doente
com resultados negativos no BAAR, este exame deve
ser repetido.
A discussão do diagnóstico de tuberculose pulmonar
neste caso clínico contribui para incrementar o conhecimento dos profissionais de saúde neste tema, de
forma a responder aos desafios propostos pela Direção-Geral da Saúde.2
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ABSTRACT
TUBERCULOSIS IN PRIMARY CARE: A CLINICAL CASE
Introduction: Tuberculosis is still an important health problem all over the world that affects thousands of people every year
and it remains the second larger cause of death by the infectious disease worldwide. This clinical case reminds us that pulmonary tuberculosis can be a hypothesis in the diagnosis of patients with persistent respiratory symptoms.
Case description: Man, 31 years old, healthy, comes to our family medicine consult with a four-day case of fever, myalgia, chills,
and persistent cough with purulent sputum, fatigue, and discomfort in the middle region of the left hemithorax but without
dyspnea. He was first medicated with paracetamol and we ordered a chest x-ray. The x-ray showed an image of pulmonary parenchymal densification of the upper left lobe with air bronchogram signal and therefore the patient was treated with amoxicillin plus clavulanic acid. After six days of antibiotic, he presented a new onset of night sweat, keeping the remaining symptoms and with no changes in a most recent chest x-ray. We contacted the local Pulmonology Diagnostic Center, where the pulmonologist suggested a direct cultural and bacteriological examination of mycobacteria and a new x-ray. After fulfilling the
prescribed antibiotic therapy, for lack of improvement of the clinic, we began a new treatment with levofloxacin. After five days
we had the result of the direct bacteriological examination, the first two samples were negative and the third one identified
Enterobacter cloacae. We chose to keep the antibiotic. After completing the therapy with levofloxacin, for lack of improvement,
it was decided to request a new sputum collection for direct bacteriological examination and culture test. After 35 days of the
first visit, new results of the second bacteriological examination were ready, in which the first sample was positive for acid-alcohol resistant bacillus, therefore the patient was forwarded to the Pulmonology Diagnostic Center, which conducted additional tests and started the tuberculostatic treatment.
Keywords: Pulmonary tuberculosis; Family doctor; Diagnosis.
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A visão do todo na
compreensão da parte: a
propósito de um caso de
alteração do comportamento
na infância
Magda Alves Simões*

RESUMO
Introdução: Em medicina geral e familiar o utente deve ser encarado como uma parte de um todo a que pertence – a família
–, sendo os instrumentos de avaliação familiar ferramentas essenciais para o médico de família (MF). Outro auxiliar é o desenho infantil. Com este é possível ultrapassar a inibição verbal e comunicar na infância. Nesta faixa etária, muitas das alterações
do comportamento são resultantes de problemas no meio sociofamiliar. No caso dos filhos de pais separados, os efeitos da separação e os conflitos na díade parental são extensos e podem afetar vários aspetos do desenvolvimento infantil. Este caso pretende demonstrar que uma boa relação entre o MF, a criança e sua família poderá ser «a chave» para a identificação e referenciação de situações de risco.
Descrição do caso: Criança do género masculino, 8 anos, no terceiro ano de escolaridade, pais separados, a viver com a mãe e
irmã. A mãe agenda consulta porque o filho anda a verbalizar pensamentos negativos e a não gostar da escola. Recorreu-se ao
desenho infantil, descobrindo-se que esta criança era vítima de bullying e que a separação dos pais era causa de sofrimento.
Construiu-se com a mãe o genograma e a psicofigura de Mitchell, expondo dados até então desconhecidos e que estavam na
origem do comportamento desta criança. Foi referenciado para consulta de psicologia e realizada intervenção com a família e
a escola.
Comentário: Trabalhar com famílias é tão interessante quanto desafiante, sendo importante que o MF saiba quando deve passar do registo individual para uma observação do sistema familiar. Os instrumentos usados revelaram-se fundamentais para
clarificar e orientar a presente situação. Muitos dos problemas na infância têm origem no contexto sociofamiliar, aos quais o
clínico deve estar atento. O MF deverá ser visto como um elemento de acolhimento, apoio e promoção da saúde no sistema
familiar.
Palavras-chave: Médico de família; Família; Bullying; Divórcio; Referenciação.

INTRODUÇÃO
medicina geral e familiar é, por excelência, a
medicina da pessoa, usando como modelo
clínico aquele centrado no utente, cujo objeto é a singularidade de cada indivíduo, visto
no seu contexto biológico, psicológico, social, cultural
e familiar.1 Esta abordagem integrada permite compreender o utente como parte de um sistema a que per-

A

*Médica de Medicina Geral e Familiar. Unidade de Saúde Familiar Linha de Algés.

tence – a família –, assim como enquadrar o motivo de
consulta, seja ele expresso ou não, nesse mesmo contexto familiar.2 Para facilitar essa tarefa existem instrumentos de avaliação familiar (como o genograma ou a
psicofigura de Mitchell), que permitem obter informação útil no diagnóstico e orientação terapêutica.3
No caso dos problemas na infância, sobretudo os do
foro emocional, há que não só fazer uso das competências e ferramentas anteriormente referidas como
encorajar a criança a expressar o que pensa e sente. Tal
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:141-6
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poderá ser feito através do desenho infantil, o qual
constitui um bom instrumento de avaliação e um meio
facilitador da comunicação, sobretudo na idade escolar.4 Sabe-se também que muitas das alterações do
comportamento na infância são o reflexo de problemas no meio familiar, escolar ou outros, aos quais o
médico de família deve estar atento.5-7 No caso dos filhos de pais separados, um dos fatores críticos na adaptação das crianças no pós-divórcio é o nível de conflito entre os pais. Esse conflito pode prejudicar os vínculos entre pais e filhos e até causar danos psicológicos
nestes últimos, comprometendo o seu desenvolvimento, o qual depende em parte de um bom suporte
afetivo e emocional.8 Outro problema que pode estar na
origem de sintomas físicos ou psicológicos não explicados é o bullying. O fenómeno de bullying pode definir-se enquanto um processo específico de violência física, verbal e psicológica no meio escolar e que tem
como base a intimidação e o abuso continuado de uma
criança ou adolescente em relação a outra.9 Porém, na
investigação, o conceito nem sempre é operacionalizado do mesmo modo em relação aos comportamentos
abrangidos. Para que situações de risco como estas sejam adequada e atempadamente identificadas e encaminhadas é essencial que exista cooperação entre o
médico de família, a criança e a sua família.5,7 O médico de família deverá, assim, representar um elemento
de acolhimento, apoio e promoção da saúde no sistema familiar.
O presente caso chama a atenção para as dificuldades no diagnóstico de alterações do comportamento na
infância, nas quais os instrumentos de avaliação familiar e as informações provenientes dos próprios familiares e do meio escolar são essenciais para uma apropriada orientação diagnóstica e terapêutica.

DESCRIÇÃO DO CASO
Criança do sexo masculino, oito anos de idade, raça
caucasiana, no terceiro ano de escolaridade do primeiro ciclo do ensino básico com bom rendimento escolar, inserida numa família monoparental (separação
parental em 2009), a residir com a mãe e irmã de 16 anos
de idade, classe Graffar IV. A gravidez foi vigiada, sem
intercorrências, parto de termo eutócico. O crescimento e desenvolvimento têm sido adequados, sem
antecedentes pessoais de relevo, com cumprimento do
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:141-6

calendário vacinal. Os antecedentes familiares são irrelevantes.
Em outubro de 2014 a mãe agenda consulta de saúde infantil porque desde há umas semanas o filho anda
a verbalizar pensamentos negativos na escola e em
casa, alguns sobre a sua morte, e também porque já
não gosta da escola. Segundo informação fornecida
pela mãe, nunca teriam existido até ao presente episódios de quaisquer alterações no comportamento do filho, encontrando-se bem integrado no meio escolar.
Na consulta, a criança apresenta-se com aspeto limpo e cuidado, com roupas simples e confortáveis, apropriadas para a sua faixa etária, destacando-se, porém,
um fácies triste. Demonstrou oralmente uma linguagem com bom domínio das consoantes e divisão silábica, com uma fluência verbal adequada para a idade, mas
por vezes com um discurso “muito adulto”, parecendo
reproduzir conversas que ouviu. Na somatometria, a estatura e o peso mantinham-se nos mesmos percentis,
15-50 e 85-97 respetivamente, sem outras alterações no
restante exame físico. Salienta-se a ausência de quaisquer indícios de maus tratos ou negligência. Nesta consulta decidiu-se usar o desenho infantil (Figura 1). À medida que desenhava revelou tratar-se de uma criança comunicativa, colaborante, com um temperamento equilibrado com capacidade de decidir o foco da atenção,
uma boa flexibilidade cognitiva e capacidade de autorregulação perante as questões e comentários que iam
sendo feitos pelo profissional de saúde. Quando questionado sobre o apetite referiu “gostar de comer”, negando alterações recentes no mesmo, informação corroborada pela mãe. Contudo, quando lhe foi perguntado como era a sua dieta habitual percebeu-se que apesar de integrar os elementos essenciais, era pouco
diversificada e condicionada pelos escassos recursos
económicos familiares. Quanto ao sono, afirmou “dormir bem” e “sonhar muito, tanto com coisas boas como
com coisas más”, negando insónia. A mãe negou situações de enurese ou encoprese. Através do desenho, esta
criança verbalizou que se sentia triste e que não gostava da escola porque três colegas mais velhos batiam-lhe
a ele e à melhor amiga e “chamavam-lhes nomes feios”.
Perante esta informação, aconselhou-se a mãe a reportar a situação de bullying na escola, solicitou-se a observação e informação escrita da psicóloga escolar e deixou-se uma próxima consulta agendada.
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Figura 1. Desenho infantil: a criança do presente caso clínico (assinalado com a seta amarela) e a sua melhor amiga (coração entre
eles) têm nuvens com raios a cair sobre eles, enviados pelos outros
três colegas (dois à direita e um à esquerda) que “lhes fazem mal na
escola”. “Chove porque estão tristes”. Salienta-se o facto de esta
criança ter optado por não usar outras cores, mas somente o lápis
de carvão (data de realização: 17/10/2014).

Na consulta subsequente vem novamente com a
mãe, que traz um relatório da psicóloga escolar no qual
se destaca: “Refere preocupações que por vezes tomam
conta do seu pensamento (…) Demonstra preocupações com a família que aparecem em resposta à saída
do pai de casa e às alterações que daí surgiram, nomeadamente receio de que faltem recursos”. Face a estes novos dados optou-se por dividir esta consulta em
dois momentos, um primeiro a sós com a criança e outro somente com a mãe. No primeiro repetiu-se o exercício com o desenho infantil, cujo resultado foi sobreponível. Voltou a desenhar com o lápis de carvão as
mesmas figuras, com as nuvens, os raios e a chuva (Figura 1). A situação de bullying mantinha-se, assim
como o seu estado emocional. E, embora no intervalo
entre estas consultas a mãe refira que não voltou a verbalizar “pensamentos negativos”, persistia um fácies
triste e continuava a referir não gostar da escola.
Nestes encontros clínicos verificou-se que esta criança era capaz de expressar sentimentos e elaborar o pensamento, inclusive de realizar abstrações, como imaginar situações nunca vivenciadas. Um exemplo disso foi
o receio de que faltassem bens essenciais se a mãe ficasse
desempregada. Verificou-se junto da mãe que estes receios eram fundamentados. Tratava-se de uma família

com dificuldades financeiras desde longa data, com
agravamento recente, porém, sem relação com a separação parental. Com a mãe elaborou-se o genograma e
a psicofigura de Mitchell desta família (Figura 2). Através
destes instrumentos aferiu-se que esta mulher tinha tido
outros relacionamentos prévios, que existia uma situação de conflito grave com o pai biológico desta criança
e que a relação pai-filho era escassa, apenas com contactos esporádicos. Relativamente aos relacionamentos
prévios dos pais desta criança (Figura 2), constatou-se
que não mantinham relação com os ex-cônjuges, mas
apenas contacto pontual por motivos relacionados com
os filhos, com os quais esta criança se relacionava sem
conflitos. Decidiu-se referenciar para a consulta de psicologia clínica na Unidade de Saúde Familiar e reforçou-se a importância destes pais não discutirem na presença do filho ou usarem-no como intermediário, tentando
resolver o problema com o eventual recurso a ajuda especializada. Acordou-se que a mãe e o pai iriam tentar
estar mais atentos à imagem que transmitiam um do outro aos filhos. Reforçou-se a importância de o pai ser envolvido nas consultas de psicologia e na resolução do
problema de bullying. Quanto à situação de bullying, informou-se a mãe de que a mesma se mantinha e que a
escola deveria mobilizar os recursos necessários para a
sua resolução, mantendo-se paralelamente uma vigilância regular desta criança pela médica de família. Sugeriu-se, ainda, nova reunião conjunta com a diretora escolar, a diretora de turma e a psicóloga escolar para que
revissem as estratégias adotadas e eventualmente definissem outras mais eficientes. Perante esta proposta, a
mãe concordou e comprometeu-se a colaborar, mantendo-se assim um seguimento desta criança pela psicóloga da unidade e pela médica de família com partilha de informação clínica entre ambas.
Alguns meses mais tarde, numa das consultas de vigilância, regressou com a mãe e a irmã com quem vive.
Ambas referiram que já não verbalizava pensamentos
negativos, tinha voltado a gostar da escola e que a situação de bullying estava resolvida. Veio a verificar-se
que outras crianças também eram vítimas de bullying.
A situação de conflito parental mantinha-se; porém, já
haviam adotado algumas estratégias para minorar os
efeitos da mesma sobre os filhos e esta criança tinha começado a estar mais vezes com o pai. Muito embora
persistissem alguns episódios de discussão diante dos
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:141-6
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Figura 2. Genograma e psicofigura de Mitchell.

filhos, estes tornaram-se menos frequentes e havia um
esforço acrescido quanto à tomada de decisão conjunta nos assuntos relativos aos filhos. O pai começou a ir
buscar o filho à escola e a realizarem programas a sós
com maior regularidade, com uma expressão nítida de
alegria na vida de ambos e verbalizada em consulta.
Atualmente mantém o seguimento com a psicóloga da
unidade, com quem “gosta de falar”, que se articula com
a médica de família. Não perdeu nenhum ano escolar
e manteve o seu rendimento habitual. Estas mudanças
foram confirmadas no último relatório da psicóloga escolar: “Está bem integrado na turma e na escola, é muito elogiado pelos colegas e pelos professores e nunca
mais referiu pensamentos negativos”.

COMENTÁRIO
Trabalhar com famílias é tão interessante quanto desafiante, sendo importante que o médico de família saiba quando deve passar do registo individual para uma
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:141-6

observação do sistema familiar. Para tal, a entrevista
clínica e as ferramentas ao seu dispor (como o genograma, a psicofigura de Mitchell ou o desenho infantil)
são instrumentos privilegiados de recolha de informação. A sua utilização contribuiu de forma decisiva para
clarificar e orientar as alterações do comportamento
nesta criança, secundárias ao bullying e ao divórcio.
O desenho infantil revelou-se um instrumento muito útil ao funcionar como um meio facilitador da comunicação. Permitiu à criança ultrapassar a inibição
verbal, comunicando pelo desenho e pôr a descoberto
uma situação de bullying até então oculta, apesar de já
existirem indícios da mesma quando esta criança verbalizou junto da mãe “não gostar da escola”. Relativamente à sua interpretação, importa salientar que esta
depende muito do olhar do intérprete, pelo que o desejável é que a própria criança seja a primeira pessoa a
fazê-lo para que se consiga compreender o seu verdadeiro significado.
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O genograma e a psicofigura de Mitchell permitiram
expor uma situação de conflito parental e de uma figura paterna ausente, ajudando-nos a compreender esta
criança no contexto da sua família e o impacto da mesma sobre ela. Um outro aspeto merecedor de reflexão
é o de que o próprio processo de avaliação familiar pode
assumir um cariz terapêutico ao permitir à família refletir sobre o problema em causa e encontrar soluções
construtivas. Relembra-se também a necessidade de o
médico de família estar atento e disponível para identificar outros motivos de consulta ocultos. Neste caso
clínico, apesar de a situação de divórcio ser conhecida,
o uso dos instrumentos de avaliação familiar foram necessários para detetar problemas nos relacionamentos
e orientar esta família no sentido da sua resolução.
Em relação ao papel do médico de família face ao
bullying, compete-lhe estar atento e perguntar ativamente sobre situações de violência escolar, seja ela física ou psicológica, já que não existem meios de diagnóstico para tal e raramente as vítimas verbalizam espontaneamente estarem a ser alvo dessa agressão. O nível de suspeição deverá ser elevado perante quaisquer
sintomas físicos e psicológicos não explicados ou alterações do comportamento na infância ou adolescência,
os quais podem constituir os primeiros sinais. Esta
criança foi exemplo disso quando começou a verbalizar pensamentos negativos, alguns sobre a sua morte
ou a dizer não gostar da escola. O médico de família tem
igualmente um papel no aconselhamento e acompanhamento destas famílias ao longo de todo o processo,
assim como na deteção precoce de eventual comorbilidade psiquiátrica e sua referenciação. No presente
caso não se identificou essa necessidade de referenciar
pela ausência de outros sinais ou sintomas suspeitos,
pela cooperação demonstrada pela família e, ainda,
pela disponibilidade de uma psicóloga na unidade com
experiência na área.
Perante o sofrimento desta criança e suas causas
subjacentes houve necessidade de o médico de família
articular-se com outros profissionais de saúde para melhor clarificar e orientar esta situação clínica, assumindo o papel de advocacia do utente na gestão e articulação eficiente com os recursos de saúde disponíveis. Reconhece-se, contudo, a dificuldade em manter muitas
das vezes a articulação desejável entre o médico de família e o meio escolar pela escassez de tempo e eleva-

da carga laboral diária nos cuidados de saúde primários. Para que esse elo não se dissipe, a saúde escolar e
a própria família representam elementos de apoio e comunicação essenciais. A gestão do caso com a psicóloga da unidade foi facilitada pela partilha de um local de
trabalho comum e pela experiência de trabalho conjunto em situações similares prévias.
O caso clínico desta criança chama ainda a atenção
para o facto de que os cuidados de saúde mais eficazes
e eficientes são aqueles em que existe cooperação entre o médico de família, o utente e a família, pois se
uma parte é isolada do todo a que pertence o diagnóstico e o tratamento serão falíveis.
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ABSTRACT
THE VIEW OF THE WHOLE IN THE COMPREHENSION OF THE PART: ABOUT A CASE OF BEHAVIORAL CHANGE
IN CHILDHOOD
Introduction: In family medicine, the patient must be seen as a part of a whole – the family. The family assessment instruments
are essential tools for the family doctor (FD). Another auxiliary is the children's drawing. With this, it is possible to overcome
verbal inhibition and communicate in childhood. In this age group, many of the behavioral changes are due to problems in the
socio-family environment. In the case of children from separated parents, the effects of separation and conflict on parental
dyad are extensive and can affect many aspects of child development. This case aims to demonstrate that a good relationship
between the FD, the child, and his family may be ‘the key’ for the identification and orientation of risk situations.
Case description: Male child, 8 years old, in the third year of schooling, separated parents, living with mother and sister. The
mother schedules an appointment to the son because he has been verbalizing negative thoughts and dislikes the school. We
used children's drawing, discovering that this child was a victim of bullying and that the parents’ separation was the cause for
suffering. We constructed with the mother the genogram and Mitchell's psycho figure, which exposed data so far unknown that
were in the origin of this child's behavior. He was referenced for psychology and we carried out intervention with the family
and the school.
Comments: Working with families is as interesting, as challenging, and it is important that the FD knows when to move from
the individual register to an observation of the family system. Used instruments have proved essential to clarify and guide this
clinical case. Many of the problems in childhood have their origin in the socio-family context, to which the clinician must be
aware. The FD should be seen as an element of reception, support, and health promotion in the family system.
Keywords: Family physician; Family; Bullying; Divorce; Referral.
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Tiroidite subaguda, uma causa
incomum de odinofagia: relato
de caso
Joana Malta,1 Ana Catarina Matos,2 Daniela Malta,3 Jorge Portugal2

RESUMO
Introdução: A tiroidite subaguda, ou tiroidite de De Quervain, é uma patologia incomum. Uma das possíveis apresentações clínicas é a dor cervical anterior, com irradiação à orofaringe, condicionando odinofagia, sintoma este muito frequente nos cuidados de saúde primários. Este caso demonstra a importância de conhecer esta entidade como diagnóstico diferencial de odinofagia, sobretudo na presença de sintomas e sinais sugestivos de tirotoxicose.
Descrição do caso: Senhora de 36 anos, que iniciou quadro de febre, odinofagia e tumefação cervical, com três dias de evolução, inicialmente tratada como infeção das vias aéreas superiores. Uma vez que não se observou melhoria, foi novamente avaliada tendo sido identificada clínica sugestiva de doença tiroideia. O diagnóstico de tiroidite subaguda teve por base a presença de parâmetros analíticos de inflamação e de tirotoxicose, bem como a exclusão de patologia autoimune e bacteriana. O plano terapêutico envolveu o controlo sintomático e terapêutica anti-inflamatória, com boa evolução dos sintomas ao longo de
semanas. Posteriormente, a doente desenvolveu hipotiroidismo, tendo sido controlada com terapêutica com levotiroxina.
Comentário: O diagnóstico precoce da tiroidite subaguda poderá não ser fácil pela sua apresentação inicial, podendo sugerir
tratar-se de uma faringite comum. Apesar de ser um diagnóstico incomum, na presença de odinofagia/desconforto cervical e
febre é essencial considerá-lo e pesquisar outros sintomas/sinais sugestivos desta doença. Diagnosticando precocemente, é possível minimizar o desconforto do doente e o consumo de recursos em saúde.
Palavras-chave: Tiroidite subaguda; Odinofagia; Tirotoxicose.

INTRODUÇÃO
tiroidite subaguda, ou tiroidite de De Quervain, de presumível origem viral ou pós-viral,
é uma condição rara com uma incidência
anual estimada nos Estados Unidos da América de 12,1/100.000 casos.1 Está descrita com uma
maior incidência em mulheres jovens.1-2
O médico de família (MF), por se encontrar na linha
da frente de cuidados de saúde, é aquele que mais frequentemente poderá contactar com esta patologia, sobretudo na sua fase clínica inicial mais inespecífica.
Os sintomas iniciais são frequentemente atribuídos
ao foro otorrinolaringológico.3-4 Por este motivo, a tiroidite subaguda é muitas vezes subdiagnosticada. A
forma clássica manifesta-se por dor e tumefação cervi-
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cal, desconforto este que pode irradiar à orofaringe e
ouvidos. A febre baixa, fadiga, mialgias e artralgias são
igualmente comuns. Os sintomas de hipertiroidismo/tirotoxicose manifestam-se, em metade dos doentes, nas primeiras semanas da doença. A glândula tiroideia apresenta-se aumentada e firme à palpação, tipicamente simétrica. A fase sintomática da doença
atinge por norma o seu pico aos três-quatro dias, com
melhoria ao longo das três a seis semanas seguintes.3
Na fase aguda da doença, do ponto de vista analítico, estão presentes parâmetros inflamatórios elevados
(VS e PCR) e hipertiroidismo clínico. As alterações coincidentes com hipertiroidismo devem ser na verdade interpretadas como um estado de tirotoxicose, uma vez
que na sua génese não está a produção aumentada,
mas a destruição folicular com libertação de hormonas
tiroideias.1,3,5
A ecografia da tiroide tem um papel fundamental no
diagnóstico diferencial, para exclusão de tiroidite aguRev Port Med Geral Fam 2019;35:147-50
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da (supurativa) e da hemorragia de nódulo tiroideu.
Raramente as tiroidites autoimunes (Hashimoto e Graves) podem também apresentar-se com dor cervical,
por isso é importante a avaliação dos anticorpos.1
Este caso ilustra uma das formas de apresentação da
tiroidite subaguda, passível de se confundir com um
quadro de faringite comum. Demonstra a importância
de uma anamnese e observação clínica abrangentes
perante a queixa frequente de desconforto cervical e/ou
odinofagia.

DESCRIÇÃO DO CASO
Utente do sexo feminino, 36 anos, sem antecedentes pessoais e familiares relevantes. Iniciou quadro de
febre, odinofagia, tumefação cervical e mialgias, com
três dias de evolução. Foi observada em contexto de
centro de saúde e medicada inicialmente com ibuprofeno 400mg de 8/8h e, por persistência e agravamento
das queixas, após três dias com amoxicilina 500mg de
8/8h. Após quatro dias do início da antibioterapia recorreu novamente, desta vez em contexto de serviço de
urgência. Referia agravamento da dor, associada a sensação de aperto cervical. Além das queixas anteriores,
referia também história recente de tremor das mãos,
palpitações, maior sudação e astenia. À observação
apresentava taquicardia, hipertensão arterial, mãos
quentes e suadas, tremor distal. A tiroide era palpável,
de grandes dimensões, de consistência firme e dolorosa, sem rubor local (Figuras 1 e 2). O estudo analítico
revelou leucocitose com neutrofilia, elevação da PCR e
TSH suprimida.
A doente teve alta orientada para a consulta de endocrinologia que decorreu no dia seguinte. Foram pedidos adicionalmente anticorpos antitiroideus que se
revelaram negativos e confirmaram-se valores de TSH
e de T4 e T3 livre concordantes com tirotoxicose. Realizou também ecografia tiroideia, que revelou aumento difuso da glândula, sem outras alterações inclusive
no estudo doppler. Perante a elevação dos parâmetros
inflamatórios e após exclusão de patologia autoimune
e bacteriana foi assumido o diagnóstico de tiroidite
subaguda.
Iniciou terapêutica com prednisolona 20mg duas vezes ao dia e propranolol 20mg três vezes ao dia para
controlo dos sintomas, tendo-se observado uma regressão da tumefação cervical e odinofagia em duas seRev Port Med Geral Fam 2019;35:147-50

Figura 1. Evidência da tumefação cervical (de frente).

Figura 2. Evidência da tumefação cervical (de perfil).

manas. Manteve a terapêutica corticosteroide durante
três meses, com descontinuação paulatina, acompanhada de melhoria dos sintomas de tirotoxicose e da
função tiroideia. Mais tarde desenvolveu hipotiroidismo clínico e atualmente encontra-se estabilizada sob
terapêutica com levotiroxina.
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COMENTÁRIO
Este caso ilustra uma situação de subdiagnóstico de
tiroidite subaguda condicionada pela sintomatologia
de início abrupto, sugestiva de uma faringite comum,
como descrito na literatura.1 A sua etiologia é presumivelmente por infeção viral ou pós-viral e a maioria dos
doentes apresenta história de infeção respiratória das
vias superiores antes do início da tiroidite (geralmente
de duas a oito semanas).1,4 A apresentação clínica pode
ser variada e, por isso, o diagnóstico diferencial da tiroidite de De Quervain é vasto, incluindo o abcesso
dentário, a faringite, a otite, entre outras situações de
infeção respiratória alta.5 Foram descritos casos cujo
único sintoma era febre de origem desconhecida.5-6
O facto do tremor, taquicardia e sudação desta doente terem surgido mais tardiamente que a febre e a dor
pode ter contribuído para a falha diagnóstica inicial. A
evolução natural da doença, com o início das manifestações de tirotoxicose, e a não melhoria com a terapêutica dirigida a uma infeção das vias aéreas superiores, justificou equacionar outras hipóteses diagnósticas,
nomeadamente de patologia tiroideia.
Para efeitos de diagnóstico diferencial do quadro
desta doente, os autores que a observaram tiveram em
consideração sobretudo a tiroidite aguda (supurativa),
a hemorragia de nódulo tiroideu e as tiroidites autoimunes. A primeira hipótese apresenta-se geralmente
com eritema local2 para além de dor muito intensa, esta
última também comum em situação de hemorragia de
nodulo tiroideu.2-3,7-8 Nestes casos, o estudo ecográfico
da tiroide revela uma coleção abecedada ou um foco
hemorrágico na tiroidite aguda e na hemorragia de nódulo tiroideu, respetivamente, o que não se verificou
neste caso. A presença de anticorpos antitiroideus negativos permitiu a exclusão de tiroidites autoimunes,
nomeadamente a doença de Graves, que é a causa mais
frequente de hipertiroidismo.9 O estudo doppler também foi útil nesta situação para exclusão de doença de
Graves, dado que é habitual um aumento da vascularização da glândula tiroideia. Assim, perante a evolução
do quadro clínico e a exclusão das hipóteses diagnósticas referidas foi estabelecido o diagnóstico de tiroidite de De Quervain.
Sendo uma patologia autolimitada, o tratamento visa
melhorar a dor e tumefação cervical bem como os sintomas decorrentes da tirotoxicose.1,3,5-6 Na terapêutica

farmacológica poderão ser usados anti-inflamatórios
não-esteroides (AINE), salicilatos e corticosteroides por
um período recomendado de oito semanas.1,5 Os beta-bloqueantes estão indicados no tratamento dos sintomas da tirotoxicose, quando presentes.3,6,8 Os fármacos antitiroideus não têm indicação, uma vez que a sua
etiopatogenia não está relacionada com a produção aumentada de hormonas tiroideias.3,5
Nesta doente optou-se por terapêutica com prednisolona, dado a terapêutica inicial com AINE não ter resultado em melhoria sintomática.3 Apesar dos corticosteroides reduzirem a inflamação e, consequentemente, a dor associada à tiroidite de De Quervain, nem
sempre evitam a disfunção tiroideia que pode ocorrer
no decurso da doença. Frequentemente é necessário o
tratamento dos sintomas da tirotoxicose com propranolol ou atenolol.3,5
O seguimento destes doentes é muito importante,
dada a possibilidade de recorrência da doença na fase
de descontinuação da corticoterapia. Estima-se que
possa ocorrer em 20% dos casos, daí que seja recomendado um período de tratamento mínimo de seis semanas e descontinuação paulatina ao longo de duas semanas.3 A função tiroideia deve ser monitorizada a cada
duas a oito semanas para confirmar a sua normalização.1 Pode seguir-se um período de hipotiroidismo que,
em 10% dos casos, se torna permanente,3 como ocorreu nesta doente. Nesta fase é possível o MF monitorizar a função tiroideia e fazer os devidos ajustes terapêuticos.
Este caso veio reforçar a ideia de que, embora a
anamnese e o exame objetivo possam ser os mais adequados, o diagnóstico de tiroidite de De Quervain geralmente é tardio devido à sua apresentação clínica inicial pouco específica. Permitiu também rever a sua
abordagem diagnóstica e terapêutica. Por fim, este caso
alerta para que a tiroidite subaguda não seja esquecida, embora incomum. Só assim poderá ser tida em conta como hipótese diagnóstica e referenciada precocemente, minorando o sofrimento do doente e o consumo de recursos em saúde.
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ABSTRACT
SUBACUTE THYROIDITIS, AN UNCOMMON CAUSE OF ODYNOPHAGIA: CASE REPORT
Introduction: Subacute thyroiditis, or De Quervain’s thyroiditis, is an uncommon condition. It can manifest itself as an anterior neck pain with radiation into the oropharynx, leading to odynophagia, a very common symptom in primary care. This case
report demonstrates the importance of being aware of this clinical entity as a differential diagnosis of odynophagia, particularly when in presence of symptoms and signs of thyrotoxicosis.
Case description: 36-years old female, presenting with fever, odynophagia sore throat and swollen neck, initially treated as an
upper respiratory tract infection. Since no clinical improvement was observed, the patient was re-assessed and clinical signs of
thyroid pathology were identified. The diagnosis of subacute thyroiditis was based on biochemical markers of inflammation
and thyrotoxicosis, as well as on the exclusion of autoimmune and bacterial causes. The treatment plan included symptomatic control with anti-inflammatory drugs, with improvement of symptoms over the following weeks. Subsequently, the patient
developed an hypothyroidism and was treated with levothyroxine therapy.
Comment: The early diagnosis of subacute thyroiditis may not be easy due its initial presentation, and may suggest a common
pharyngitis. Although being an uncommon diagnosis, this diagnosis should be considered when in presence of odynophagia /
neck pain and fever and other symptoms/signs should be searched, in order to minimise patient discomfort and healthcare resources’ spending.
Keywords: Thyroiditis, subacute; Sore throat; Thyrotoxicosis; Odynophagia.
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Reabilitação respiratória: a
abordagem holística da pessoa
com DPOC
Maria Sampaio*

RESUMO
A reabilitação respiratória assume-se, nos dias de hoje, como um pilar fundamental no tratamento da doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC). Ao adotar uma abordagem holística da pessoa, tendo em conta as várias manifestações sistémicas da
doença, consegue melhorar sintomas, exacerbações, capacidade funcional e vertente psicossocial, promovendo uma melhoria
global da qualidade de vida.
As evidências atuais apontam para um benefício na introdução deste programa a partir do momento em que a doença é sintomática e causa impacto nas atividades de vida diária. Este quadro corresponde frequentemente a graus de obstrução do fluxo aéreo ainda moderados – grau GOLD 2 – e a reabilitação nesta fase permite uma maior estabilização ou mesmo regressão
das manifestações sistémicas da doença. A capacidade de resposta dos serviços hospitalares que oferecem este tipo de programa é, contudo, muito escassa, limitando-se aos doentes em estádios mais severos – GOLD 3 e, sobretudo, GOLD 4. Torna-se, pois, fundamental investir em programas de reabilitação respiratória comunitários, inseridos nos cuidados de saúde primários, de forma a aumentar a acessibilidade e equidade de cuidados a todos os que deles beneficiam.
Palavras-chave: Doença pulmonar obstrutiva crónica; Reabilitação respiratória.

conceito de reabilitação respiratória (RR)
nasceu há cerca de duas décadas e tem vindo a ganhar importância pelo progressivo
entendimento de que a doença pulmonar
obstrutiva crónica (DPOC) é, muito mais do que uma
doença pulmonar, uma doença de origem pulmonar
com manifestações sistémicas.1 Da necessidade de
abordar esta patologia em toda a sua complexidade sistémica, surgiu o conceito de RR, definida como uma intervenção global e multidisciplinar baseada na evidência, dirigida a doentes com doença respiratória crónica, sintomáticos e, frequentemente, com redução das
suas atividades de vida diária.2 A RR pretende, assim,
uma abordagem holística e integrada da pessoa com
DPOC que tenha em conta as suas várias manifestações
físicas e psicossociais. São fortes as evidências que demonstram benefícios no aumento da tolerância ao
exercício, na realização das atividades diárias, na autonomia, adesão à terapêutica e qualidade de vida. Por
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outro lado, diminui a dispneia, a ansiedade, o número
de exacerbações, de internamentos e o isolamento social.2-3
Assim, a RR assume-se hoje como um pilar fundamental do tratamento da DPOC, juntamente com a intervenção farmacológica e a cessação tabágica, sendo
um componente insubstituível do tratamento.4
Tendo em conta que a DPOC é uma doença com peso
relevante, faz sentido que seja um assunto na ordem do
dia. De facto, ocupa o 5.o lugar como causa de morte a
nível mundial com previsões de passar para 3.o lugar em
2030.5 A nível nacional, os valores de prevalência são
discrepantes consoante os estudos. O estudo Pneumobil detetou uma prevalência de 8,96%.6 Já dados publicados em 2013, relativamente a um estudo realizado na
região de Lisboa, revelaram uma prevalência de 14,2%
na população com idade superior a 40 anos.7 Segundo
dados mais recentes do European Health Interview Survey, de 2014, foi encontrada uma prevalência autorreportada de 5,8%.8 Adicionalmente, segundo os últimos
dados disponíveis de 2014, a doença é responsável por
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:151-4
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um terço dos internamentos por doença respiratória
com custos elevados para o Serviço Nacional de Saúde.9
Sabendo desta realidade e do previsível agravamento
destes números nas próximas décadas, tendo em conta o envelhecimento da população, é prioritário falar-se em prevenção e adequada gestão da doença. E, portanto, importa à medicina geral e familiar, como faz
parte da essência da disciplina, a promoção da prevenção da doença em todas as suas formas. São vários
os estudos que demonstram que a RR é uma forma segura, eficaz e barata de prevenção terciária.2 Um Programa de RR implica, pois, uma determinada estrutura e uma intervenção multidisciplinar, incluindo médicos (pneumologista e fisiatra), enfermeiros de reabilitação, fisioterapeutas e ainda, idealmente, psicólogos
e nutricionistas. A sua estrutura consiste em treino de
exercício e das atividades de vida diária, ensino de técnicas de fisioterapia respiratória, educação da pessoa
com DPOC de forma a aumentar a capacitação para a
autogestão da doença, bem como intervenção nutricional e psicossocial.2,5
E é assim, nesta forma de prevenção, que a medicina geral e familiar deve estreitar relações com as especialidades hospitalares, criando pontos de contacto
para benefício dos doentes. De facto, os atuais programas de RR são realizados a nível quase exclusivamente hospitalar, nos serviços de fisiatria, o que se traduz
numa compreensível insuficiente capacidade de resposta. Na realidade, independentemente da sua capacidade de resposta, a sua existência apenas hospitalar
constituiria sempre uma enorme limitação à acessibilidade destes cuidados – porventura não nas grandes cidades, mas na maioria do interior do País, onde o hospital mais próximo se encontra a longa distância. Tal
não permite que um doente possa frequentar as sessões
de periodicidade bi ou tri-semanal que o programa exige. Acresce o facto, acima referido, de os hospitais não
terem efetivamente capacidade para dar resposta a todos os doentes com indicação para RR. Assim, na prática, estes programas restringem-se aos doentes mais
críticos e com necessidade de intervenção prioritária,
ou seja, doentes em estádios GOLD 3 e, sobretudo,
GOLD 4, fundamentalmente referenciados pela pneumologia em contexto de pós-internamento por exacerbação da sua doença. Assim, não é de surpreender
que apenas tenham acesso à RR em Portugal menos de
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:151-4

0,5% dos doentes que dela beneficiariam.9 Segundo várias orientações nacionais e internacionais, beneficiam
de um programa de RR todos aqueles com DPOC moderada e, sobretudo, sintomática, isto é, já a partir do
grau GOLD 2 com pontuação igual ou superior a dois
na Escala de dispneia do Medical Research Council modificada (mMRC).2,4,10 De facto, o estudo funcional respiratório basal isolado não é preditivo da resposta ao
programa de reabilitação, pois apesar de os valores respiratórios serem indicadores da gravidade da doença
são por si só insuficientes, uma vez que se relacionam
pouco com a dispneia e a tolerância ao exercício.2 A sintomatologia apresentada e sobretudo o seu impacto na
qualidade de vida são os fatores de grande peso nesta
seleção da população a intervencionar.2-4 Desta forma,
seria extremamente relevante que os médicos de família pudessem orientar os seus doentes em fases mais
precoces da DPOC, mas que já veem o seu dia-a-dia afetado pela doença, garantindo-lhes uma adequada acessibilidade e articulação com os cuidados de que beneficiam. O que implica pensar em alternativas aos programas hospitalares.
Existem vários estudos a demonstrar não existir diferenças significativas em termos de resultados major
entre os programas de RR hospitalares e os de base comunitária, sendo que é fortemente recomendado que
todos os doentes com DPOC e indicação para RR a ela
tenham acesso, independentemente do local.10 Um outro estudo recente salientou ainda algumas das vantagens destes programas comunitários, nomeadamente
a conveniência dos acessos e maior sensação de normalidade por parte dos participantes, com consequente maior grau de satisfação.11 O Canadá e a Austrália são exemplos de países com feedback positivo
desta experiência de extensão extra-hospitalar da RR.11-13
Torna-se, assim, fundamental seguir estes exemplos e
alargar os Programas de RR aos cuidados de saúde primários (CSP) de forma a aumentar a capacidade de resposta a esta população crescente, melhorando a acessibilidade e a equidade de cuidados. Uma forma possível de o fazer seria através das Unidades de Cuidados
na Comunidade (UCC), parte integrante de cada Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS). A integração de
médicos especialistas em medicina física de reabilitação e em pneumologia nesta Unidade, bem como a
aposta na formação nesta área, seria obviamente fulcral
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para a estruturação destes programas. Poder-se-ia, assim, desenvolver uma rede integrada de competências
complementares entre si inseridas nos CSP, dedicadas
às pessoas com multimorbilidade crónica envolvendo
vários aparelhos e sistemas, uma vez que as principais
componentes da RR são comuns à prevenção e controlo
de um vasto leque de doenças crónicas que não apenas
as respiratórias. Seria, provavelmente, esta a opção com
maior rentabilização de recursos e melhor relação custo-benefício. Para os ACeS com menos recursos poder-se-ia apostar em programas mais simples dedicados
apenas ao treino de exercício, que é já um primeiro passo fundamental para quebrar o ciclo vicioso da inatividade.
Em termos das pessoas com DPOC, estes serviços
poderiam oferecer programas de RR aos doentes em estádios mais moderados (GOLD 2) seguidos pelos médicos de família, bem como sessões de manutenção
para os doentes mais graves que terminaram o programa hospitalar, algo fundamental para garantir os benefícios a longo prazo.
É certo que a criação deste novo serviço a nível dos
CSP exige investimento. Implementados com qualidade, sabe-se, contudo, que estes cursam com uma diminuição efetiva dos custos diretos e indiretos da doença através da diminuição do número de exacerbações,
do recurso a consultas, da quantidade de medicação
prescrita e do número e dias de internamentos das pessoas com DPOC. E, sobretudo, conseguir-se-ia melhorar a sua qualidade de vida.1-4
Está, pois, na hora de mudar o paradigma dos programas de reabilitação como exclusivamente hospitalares e encarar como uma prioridade a necessidade de
melhorar a capacidade de resposta às pessoas com patologia respiratória crónica.
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ABSTRACT
PULMONARY REHABILITATION: THE HOLISTIC APPROACH OF THE PERSON WITH COPD
Pulmonary rehabilitation is recognized today as a fundamental cornerstone in the treatment of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). By adopting a holistic approach to the patient, taking into account the various systemic manifestations
of the disease, it manages to improve symptoms, exacerbations, functional capacity with psychosocial aspects, thereby promoting an overall improvement in quality of life.
Current evidence shows benefit in the implementation of this program from the moment the disease is symptomatic and
impacts daily living activities. That often corresponds to moderate stages of airflow obstruction – GOLD 2 – and rehabilitation
in this stage allows for a greater stabilisation, or even regression of the systemic manifestations of the disease. The responsiveness of hospital services offering this type of program is, however, very scarce, limited to the patients in more severe stages
– GOLD 3, and mainly GOLD 4. Therefore, it is essential to develop community-based pulmonary rehabilitation programs within primary health care, in order to increase availability and equity of care to those who benefit from them.
Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease; Pulmonary rehabilitation.
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Como responder a dúvidas
clínicas
Rodrigues DS, Viegas Dias C, Heleno B.

RESUMO
O conhecimento médico está em permanente construção e estar atualizado é uma tarefa inerente à prática médica. É objetivo deste artigo rever a metodologia para resposta a dúvidas clínicas e propor o modelo dos 5A para esse efeito. A obtenção de
respostas a perguntas clínicas passa por elaborar adequadamente a pergunta, adquirir a informação necessária, avaliar criticamente essa mesma informação, aplicar a evidência ao nosso contexto e prática e, por fim, atuar de forma a garantir que os
doentes recebem os melhores cuidados médicos possíveis. Este exercício deve ser incluído no dia-a-dia da prática médica e,
caso preencha critérios de novidade, rigor metodológico e relevância para a prática clínica, divulgado e publicado.
Palavras-chave: Medicina baseada na evidência; Questões clínicas; Transmissão do conhecimento; Tomada de decisão; Partilha
de decisão informada.

INTRODUÇÃO
á quase 20 anos que nas páginas desta revista se alerta para a necessidade de capacitar os médicos de competências na leitura
crítica de artigos para responder a dúvidas
clínicas que surgem no dia-a-dia da prática médica.1 O
conhecimento está em permanente construção e estar
atualizado é uma tarefa inerente à prática médica.2
Sackett e colegas sublinhavam a importância das decisões médicas resultarem da integração do melhor conhecimento proveniente da literatura médica com a
experiência clínica do médico e os valores, preferências
e contexto dos doentes.3 O conceito de medicina baseada na evidência (MBE) – hoje mais generalizada
através do conceito de prática clínica baseada na evidência – surgiu para desafiar os médicos a desenvolverem um «ceticismo iluminado, procurando ter consciência da prova científica que sustenta a sua prática e
as suas dúvidas clínicas.4 A MBE promove, através de
decisões colaborativas, o encontro entre dois atores
(clínico e utente) com diferentes conhecimentos, experiências e perspetivas, mas ambos necessários para
atingir o objetivo final de ajudar as pessoas nas escolhas relacionadas com a sua saúde.5 Isso pressupõe, no
entanto, o conhecimento e entendimento da melhor
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prova científica proveniente da investigação clínica.4
Observamos, no entanto, que nas últimas décadas a
produção de literatura médica aumentou para níveis
impossíveis de acompanhar.6 Atendendo à evolução
que a disponibilidade e tipologia de informação médica recentemente teve, é objetivo deste artigo rever a
metodologia para resposta a dúvidas clínicas do dia-a-dia da prática clínica.
Como passar então dos conceitos teóricos da MBE
para uma prática clínica baseada na evidência? Propõe-se o método dos 5A (Figura 1).

PASSO 1: A PERGUNTA
A cada doente que vemos aparecem entre duas a cinco perguntas clínicas.7-8 Recomendamos que tome nota
destas dúvidas clínicas com que fica no final da consulta. Caso contrário, arrisca-se a não resolver essa dúvida que certamente voltará noutra consulta.9 Portanto, o primeiro passo da prática clínica baseada na evidência é identificar perguntas que sejam clinicamente
relevantes e que tenham impacto na prática clínica.

Perguntas de conhecimento de base
Ao longo da nossa carreira clínica vamos tendo dúvidas diferentes e, por isso, fazemos diferentes tipos de
perguntas. Numa fase inicial, enquanto estudantes de
medicina e nos primeiros anos clínicos, a maioria das
dúvidas dizem respeito a epidemiologia, mecanismos fiRev Port Med Geral Fam 2019;35:155-66
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A pergunta

Atuar

Adquirir

Pessoa
Aplicar

Avaliar
Figura 1. O método dos 5A para uma prática clínica baseada na evidência
Adaptado de: Guyatt G. Users' guides to the medical literature: a manual for
evidence-based clinical practice. 3rd ed. (Users Guides to the Medical
Literature). McGraw-Hill Education. [Kindle edition.]

siopatológicos das doenças ou ainda opções terapêuticas clássicas.4 Estas perguntas são normalmente abrangentes, genéricas e podem ser respondidas recorrendo
a livros de texto ou à secção overview de plataformas de
apoio à decisão clínica, como o UpToDate, a Dynamed
ou o BMJ Best Practice. A estas chamaremos de perguntas de conhecimento de base (Quadro I). Estas perguntas têm habitualmente dois componentes: 1) uma
pergunta de raiz (quem, o quê, onde, quando, como,
porquê), seguida de um verbo; e 2) uma doença, teste,
tratamento ou outro aspeto dos cuidados médicos.10

Perguntas de conhecimento orientado por problemas
À medida que o conhecimento de base solidifica e

começamos a ver muitos doentes, começam a aparecer as perguntas de conhecimento orientado por problemas. Estas perguntas visam a obtenção de conhecimento que informa decisões clínicas e leva a recomendações concretas sobre cuidados a serem prestados a
doentes. Podemos dividir estas perguntas em perguntas qualitativas e perguntas quantitativas (Quadro II).
Perguntas qualitativas visam descobrir o significado
ou compreender um fenómeno. Para isso exploram
conteúdos subjetivos como, por exemplo, experiências,
sentimentos ou atitudes. Estas perguntas estruturam-se de acordo com o modelo PO, no qual se definem a
População [P] e o(s) resultado(s) clínico(s) de interesse
(outcome em inglês) [O].
Perguntas quantitativas procuram estimar um fenómeno ou estabelecer relações entre variáveis (e.g., um
tratamento e o sucesso terapêutico, um fator de risco e
uma doença, o resultado de um teste não invasivo e o
resultado de uma biópsia). É mais fácil responder a perguntas que sejam estruturadas e o acrónimo PICO resume alguns dos principais componentes: P – a população ou problema de interesse; I – a principal intervenção em estudo, definida de forma genérica, podendo ser uma exposição, um teste diagnóstico, um fator
de prognóstico, um tratamento, uma perceção dos
doentes, entre outras; C – uma intervenção ou exposição comparadora; O – o(s) resultado(s) clínico(s) de interesse (outcome em inglês), incluindo o horizonte temporal, se relevante.10 No Quadro II exemplificam-se as
diferentes estruturas para perguntas de conhecimento
orientado por problemas.
Importa sublinhar três aspetos: o primeiro é que
mesmo nos anos iniciais do ensino médico é desejável
que apareçam perguntas orientadas por problemas. O
segundo é que, da mesma forma, nunca seremos sufi-

QUADRO I. Perguntas de conhecimento de base
Conteúdo e componentes

Exemplo

Genérica, abrangente e normalmente respondida com recurso a livros de texto.

O que é a asma?

Composta por:

Qual o mecanismo que leva à dispneia?

• pergunta de raiz (quem, qual, o quê, onde, quando, como, porquê), seguida de
um verbo;

O que mede a espirometria?
Onde e como atua o salbutamol?

• doença, teste, tratamento ou outro aspeto dos cuidados médicos.
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QUADRO II. Perguntas de conhecimento orientado por problemas
Perguntas Qualitativas – Modelo PS
Como é que ___[P]____ perceciona/experiencia/vivencia/compreende ____[S]_____?
Ex1: Como é que cuidadores de doentes de Alzheimer vivenciam a institucionalização desses doentes?
Ex2: Como é que mulheres em idade de realizar rastreio de cancro da mama compreendem o conceito de sobrediagnóstico?
Perguntas Quantitativas – Modelo PICO
Tratamento
Em ___[P]___, será que ____[I]____ quando comparada com ___[C]____ leva a ___[O]___?
Ex: Em pessoas com diabetes tipo 2 será que a toma de aspirina, quando comparada com a não toma, leva a menos eventos cardiovasculares?
Etiologia (risco)
Em ___[P]___, será que ____[E]____ quando comparada com ___[C]____ leva a ___[O]___?
Ex: Em mulheres não fumadoras, será que exposição diária passiva a fumo de tabaco, quando comparada com a não exposição, leva a
mais casos de neoplasia do pulmão?
Diagnóstico
Em ___[P]___, qual a aquidade diagnóstica de __[I]__ quando comparada com o padrão ouro _[C]__ para a doença ___[O]___?
Uma formulação mais simples e frequentemente usada é:
Em ___[P]___, será que ____[I]____ consegue diagnosticar ___[O]___?
Ex1: Em adultos com suspeita de enfarte agudo do miocárdio, será que ECGs seriados, quando comparados com um único ECG inicial,
tem maior acuidade diagnóstica para enfarte agudo do miocárdio?
Ex2: Em adultos com dispneia aguda será que uma cintigrafia de ventilação / perfusão consegue detetar tromboembolismo pulmonar?
Prevenção
Em ___[P]___, será que ___[I]___ quando comparada com ___[C]____ leva a ___[O]___?
Ex1: Em adultos fumadores com mais de 55 anos será que uma TAC torácica bianual, quando comparada com não realização da mesma, leva a menor mortalidade?
Prognóstico
Em ___[P]___, será que ___[I]___ quando comparada com ___[C]____ leva a ___[O]___?
Ex1: Em adultos com mais de 65 anos será que a vacina da gripe, quando comparada com não realização da mesma, leva a menor
mortalidade?

cientemente experientes de forma a não ter perguntas
de conhecimento de base. O terceiro é que devemos reconhecer, tomar nota e responder às nossas perguntas.
Uma pergunta não registada é uma pergunta que fica
por responder e é apenas uma questão de tempo até
que apareça de novo.

PASSO 2: ADQUIRIR
Depois de elaborarmos uma pergunta adequada, o
passo seguinte é fazer a pesquisa bibliográfica. Hoje em
dia temos disponíveis uma série de ferramentas que
rapidamente nos disponibilizam informação médica
resumida e pré-avaliada. A nossa pesquisa deve então
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:155-66
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incidir primeiro em fontes que já tenham sintetizado e avaliado toda a prova científica relevante para a nossa pergunta.
Sistemas
A Figura 2, adaptada de Alper e Haynes,11 sugere uma estrutura de cinco níveis hierárquicos de informação clínica,
Sumários de Apoio à
a pirâmide 5S de prática clínica baseaDecisão Clínica
da na evidência. Cada nível inclui de
forma sistemática todos os níveis inferiores e quanto maior o nível maior o
potencial para informar a decisão clíniRecomendações elaboradas
Sistematicamente
11
ca baseada na melhor prova científica.
(Normas de Orientação Clínica)
No topo da pirâmide está a situação
Sínteses (combinam múltiplos estudos originais e/ou sinopses)
ideal: o sistema de informação clínica
Sinopses (avaliação e extração de conteúdo chave)
Estudos originais filtrados (pré-avaliados);
baseado na evidência. Um sistema neste contexto é aquele que sumariza e integra toda a prova científica relevante e
Revisões Sistemáticas
pertinente sobre determinado probleSinopses (avaliação e extração de conteúdo chave)
Estudos originais filtrados (pré-avaliados);
ma clínico e apresenta-a dentro do registo clínico eletrónico de um utente
no momento adequado. Infelizmente
EStudos Primários
estes sistemas ainda não fazem parte
do nosso dia-a-dia, mas provavelmenSinopses (avaliação e extração de conteúdo chave)
Estudos originais filtrados (pré-avaliados);
te serão uma realidade para todos nós
muito em breve.
Num segundo nível superior na pi- Figura 2. A pirâmide 5S da prática clínica baseada na evidência.
râmide 5S estão os Sumários de Apoio Adaptado de: Alper BS, Haynes RB. EBHC pyramid 5.0 for accessing preappraised evidence and guidanà Decisão Clínica. Estas ferramentas ce. Evid-Based Med. 2016;21(4):123-5.
fornecem informação que responde
tanto a perguntas de conhecimento de base como a
nominadas normas de orientação clínica (guidelines,
perguntas orientadas por problemas. As ferramentas
em inglês). Estas têm normalmente um foco mais esneste nível apreciam criticamente e resumem inforpecífico que os sumários de apoio à decisão clínica,
mação dos três níveis inferiores da pirâmide. Nelas encomo uma doença (diabetes, por exemplo) ou um ascontramos conteúdos que são escritos por autores obepeto clínico dentro de uma doença (e.g., gestão do pé
decendo a critérios e metodologia de síntese de evidiabético). Apesar desse foco mais específico, a elabodência explícita, como por exemplo a metodologia Graração de recomendações deve seguir o mesmo rigor
ding of Recommendations, Assessment, Development,
metodológico. De novo, se neste nível de informação
and Evaluation – GRADE,12 supervisionada por um corencontramos uma resposta clara, consistente e baseapo editorial e com revisão entre pares (peer review).
da em recomendações elaboradas de forma metodoloQuando a ferramenta é credível, ou seja, a sua metogicamente adequada, pode não fazer sentido procurar
dologia de síntese de evidência é robusta e encontraem níveis inferiores. A vantagem de ficarmos por estes
mos a resposta à nossa pergunta neste nível, não faz
degraus da pirâmide de evidência é a garantia de que a
sentido perder tempo a procurar em níveis inferiores.
evidência foi pré-avaliada e será de boa qualidade. No
No terceiro nível da pirâmide encontramos recoentanto, nova informação demora tempo a ser incormendações elaboradas sistematicamente. São as deporada nos níveis superiores da pirâmide, pelo que caso
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:155-66
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QUADRO III. Recursos online de acordo com o nível da Pirâmide 5S
Nível
Transversal a todos os níveis*

TRIP Database – http://www.tripdatabase.com
Epistemonikos – http://www.epistemonikos.org
ACCESSS – http://plus.mcmaster.ca/accessss

Sumários de Apoio à Decisão Clínica

BMJ Best Practice – https://bestpractice.bmj.com
Dynamed – https://www.dynamed.com
UpToDate – https://www.uptodate.com
Essential Evidence Plus – http://www.essentialevidenceplus.com
Medscape – https://emedicine.medscape.com

Recomendações elaboradas sistematicamente

Guidelines GRADE – https://guidelines.gradepro.org/search
NICE – https://www.nice.org.uk
SIGN – https://www.sign.ac.uk
GuidelineCentral – https://www.guidelinecentral.com

Revisões sistemáticas

Cochrane Library – https://www.cochranelibrary.com
CRD Database – http://www.york.ac.uk/crd/

Estudos primários

PubMed Clinical Queries – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/clinical
Google Scholar – https://scholar.google.com
Clinicaltrials.gov – https://clinicaltrials.gov
Registo Ensaios Clínicos OMS – https://www.who.int/ictrp/en/

*Estas ferramentas permitem aplicar filtros para os diferentes níveis da pirâmide.

queiramos estar confiantes de que estamos ao corrente da informação mais recente é recomendável pesquisar nos dois níveis basais da pirâmide: as revisões sistemáticas e os estudos primários.
As revisões sistemáticas são estudos que, como o
próprio nome indica, de uma forma sistemática procuram intensamente por estudos primários e aglomeram a prova científica à volta de uma pergunta clínica
de forma a fornecer uma visão global dos efeitos de determinada intervenção ou fenómeno médico.10 Como
antes referido, a Colaboração Cochrane é uma das fontes mais credíveis para obtenção deste tipo de estudos
e na sua biblioteca online encontramos inúmeras revisões sistemáticas nos mais variados tópicos médicos,
ainda que com especial enfoque nas intervenções preventivas e terapêuticas.
A base da pirâmide 5S é composta por estudos primários. Se todos os outros níveis não nos deram uma

resposta satisfatória devemos procurar nos estudos originais, idealmente pré-avaliados ou em formato de sinopse. Uma pesquisa a este nível requer a utilização de
termos MeSH e operadores boleanos, cuja correta utilização ultrapassa o âmbito deste artigo.
No Quadro III sugerimos algumas ferramentas eletrónicas referentes a cada um dos níveis da pirâmide 5S.
Sugerimos começar primeiro por bases de dados que
providenciam resultados de todos os níveis da pirâmide, como a TRIP Database, a Epitemonikos ou a plataforma ACCESSS da Universidade de McMaster. Estas
ferramentas têm habitualmente filtros que nos permitem obter resultados de um ou vários níveis da pirâmide 5S, como por exemplo apenas normas de orientação
clínica ou apenas revisões sistemáticas. O acesso a algumas destas plataformas pode implicar o pagamento
de uma subscrição, ainda que muitas outras são de
acesso gratuito. Caso haja interesse na pesquisa de arRev Port Med Geral Fam 2019;35:155-66
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tigos primários, sugerimos a utilização da opção Clinical Queries, da PubMed, que disponibiliza filtros de pesquisa detalhados para conteúdos de terapia, diagnóstico, prognóstico, etiologia, regras de predição clínica e
ainda um filtro para revisões sistemáticas.13 No entanto, desencorajamos a tentação de realizar pesquisas
não estruturadas na MEDLINE para responder a dúvidas clínicas fora do âmbito de investigação clínica. Com
todos os recursos que hoje em dia temos disponíveis devemos primordialmente aceder a recursos que nos ofereçam a informação pré-avaliada.

PASSO 3: AVALIAR
Depois de elaborarmos uma pergunta bem formulada e encontrarmos informação que nos permita responder à mesma, devemos avaliar criticamente a prova científica encontrada.
Como anteriormente referido, a maior parte das nossas perguntas devem ser respondidas utilizando numa
fase inicial os níveis superiores da pirâmide dos 5S. Muitas das ferramentas no nível sistema e no nível sumário
da pirâmide 5S têm critérios transparentes de pesquisa
de evidência, de apreciação crítica da qualidade metodológica dos estudos e ainda identificam os critérios
usados para a elaboração de recomendações. Por isso,
faz sentido que os clínicos deleguem nestas instituições
o trabalho de adquirir e avaliar a qualidade metodológica de estudos primários, revisões sistemáticas e recomendações elaboradas sistematicamente.14-16
No nível das recomendações elaboradas sistematicamente os autores devem deixar explícita qual a prova científica que suporta as recomendações (idealmente revisões sistemáticas), qual a avaliação que foi
feita a essa prova (e.g., «muito baixa», «baixa», «moderada», «elevada») e qual a força com que os autores classificam a recomendação, por exemplo, «forte» (a maior
parte dos doentes devem receber esta recomendação)
ou «condicional» (os médicos devem ajudar os doentes a decidir se a recomendação é concordante com os
seus valores).4
Nos níveis mais baixos da pirâmide 5S, tanto as revisões sistemáticas como os estudos primários requerem o domínio de conceitos epidemiológicos e estatísticos que devem ajudar-nos a responder a duas perguntas: será que esta informação é válida? E será que é
clinicamente importante? As duas devem ter resposta
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:155-66

positiva para considerarmos prosseguir para o passo 4
e aplicar a informação aos nossos doentes.
Não é nossa pretensão escrever num único artigo todos os conteúdos de avaliação de literatura médica reunidos em livros de texto ou cursos presenciais de vários
dias. No entanto, para avaliar a validade metodológica
da maior parte dos estudos, faz sentido pensar em três
perguntas genéricas cujo objetivo é detetar algum viés
(entendido como um desvio sistemático da verdade)
que possa invalidar os resultados reportados.

I – Qual a pergunta de investigação subjacente a este
estudo?
Esta primeira pergunta remete-nos de novo para o
acrónimo PICO. Será que a pergunta que justificou o estudo em análise é idêntica à nossa pergunta clínica em
todos os seus componentes?

II – O método usado é válido?
Esta pergunta tenta detetar erros metodológicos na
execução do estudo.4 De novo encontramos utilidade
pensar na PICO para detetar vieses. Quem é a população? Como foi definida? Como foram recrutados os participantes, selecionados e alocados à intervenção ou
exposição? Depois, qual a intervenção, exposição, teste ou fenómeno em estudo? Qual o comparador e como
foram estes participantes escolhidos? As variáveis resultados medidas (outcomes) são importantes para os
doentes? Foram medidas de forma cega e clinicamente adequada?
Interessa depois refletir sobre o desenho de estudo
escolhido para responder à pergunta. É de especial relevância entender que diferentes perguntas clínicas requerem diferentes desenhos de estudo. Já vimos que a
maior parte das perguntas que fazemos quando cuidamos de doentes correlacionam-se com os principais temas e tarefas dos cuidados de saúde (Quadro II): aspetos clínicos do doente ou da doença; etiologia e risco;
diagnóstico diferencial; testes diagnósticos; prognóstico; tratamento; prevenção; experiência ou perceções
dos doentes; melhoria de cuidados.17 Cada um dos diferentes tipos de pergunta requer um estudo com determinado desenho metodológico para adequadamente responder à pergunta (Quadro IV).
As perguntas de tratamento são aquelas que visam
escolher tratamentos eficazes e que vão de encontro aos
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valores do doente (eficácia na melhoria de sintomas,
funcionalidade, morbilidade, qualidade de vida e mortalidade). O desenho de estudo epidemiológico adequado para responder a este tipo de perguntas é o ensaio clínico aleatorizado. Este desenho de estudo experimental determina que, através de um processo
aleatório como lançar uma moeda ao ar, os participantes no estudo sejam alocados a um braço experimental (aquele que recebe a intervenção, por exemplo,
um medicamento) ou a um braço controlo (aquele que
recebe o comparador, por exemplo, placebo). O processo aleatório garante que no início do estudo não há
qualquer diferença entre os dois grupos e que a única
diferença no final é que um dos grupos foi sujeito a uma
intervenção e o outro não. Assume, portanto, que no final do estudo qualquer diferença entre os grupos se
deve à intervenção.
As perguntas de etiologia procuram responder ou
identificar causas de doenças e as suas vias fisiopatológicas. Neste caso, por questões éticas evidentes, não
podemos experimentar sobre pessoas submetendo algumas a um potencial fator etiológico e outras não para
verificar se desenvolvem ou não uma doença. Por isso,
o desenho de estudo epidemiológico recomendado é
um estudo observacional (caso-controlo ou coorte) no
qual pessoas com e sem fatores de exposição que nos
interessam são seguidas no tempo para determinar se
desenvolvem, ou não, a variável resultado que estamos
a estudar.
Perguntas de diagnóstico procuram valorizar a utilidade de sinais, sintomas ou testes para diagnosticar uma
doença. Estes estudos têm um desenho próprio. Neles,
investigadores identificam um grupo de participantes
no qual existe a suspeita que uma doença está presente, aplicam o teste diagnóstico que está a ser avaliado
(seja um teste analítico, uma manobra do exame objetivo ou um sinal clínico) e, de seguida, aplicam o teste
de diagnóstico considerado referência (gold standard,
em inglês). O objetivo é comparar o desempenho do
teste diagnóstico em estudo com aquele que é considerado o melhor método diagnóstico para aquela doença.
As perguntas de prognóstico procuram avaliar a importância de fatores que podem potencialmente alterar o curso provável da doença ao longo do tempo. Estas perguntas devem ser respondidas com estudos de
prognóstico. Neste tipo de estudos, os investigadores

começam por identificar participantes que pertencem
a um determinado grupo (como, por exemplo, diabéticos com HbA1c superior a 10%; homens que sofreram
um enfarte agudo do miocárdio nos últimos seis meses
ou doentes com neoplasia da mama) com e sem fatores que possam alterar o seu prognóstico (e.g., idade,
comorbilidades ou rendimento familiar). Estes participantes são depois seguidos no tempo para determinar
se a doença ou evento clínico em estudo se desenvolve ou não (como, por exemplo, amputações de pé diabético, recorrência do enfarte agudo do miocárdio ou
mortalidade). Os estudos de prognóstico são considerados por alguns autores estudos observacionais em
que o elemento tempo é considerado a variável exposição (inception cohort, em inglês).4
Por vezes, as perguntas que fazemos sobre a prática
clínica implicam uma análise económica que compara os custos e consequências das diferentes decisões.
Este tipo de perguntas requer respostas provenientes de
estudos de avaliação económica. São estudos de elevada complexidade na execução e apreciação crítica, mas
preciosa utilidade na informação de decisões de política de saúde. Estes estudos habitualmente não incidem
sobre o efeito ou custo de uma intervenção específica,
mas sobre toda a cascata de custos e consequências
que a adoção ou não adoção de determinada intervenção tem sobre um sistema de saúde ou organização.
Aqueles que medem custo-efetividade reportam habitualmente os seus resultados em ganhos na quantidade e na qualidade de vida dos indivíduos, os Quality Adjusted Life Years (QALYs).18
Por vezes, algumas das perguntas mais relevantes
que fazemos não são passíveis de medições quantitativas e requerem uma abordagem qualitativa. Perguntas sobre perceções de satisfação, significados, determinantes de comportamentos ou qualidade de vida requerem metodologias que capturem e analisem palavras, discursos, de forma a entender os fenómenos.

III – Quais os resultados?
Nesta pergunta interessam-nos resultados que permitam saber quais são as recomendações e a sua força
nas normas de orientação clínica; qual é a eficácia e precisão das intervenções nos estudos quantitativos e revisões sistemáticas dos mesmos; ou quais são os principais temas nos estudos qualitativos.
Rev Port Med Geral Fam 2019;35:155-66
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QUADRO IV. Tipos de perguntas clínicas e correspondente desenho de estudo
Estudo – Desenho

Aspetos importantes do desenho

Resultados

Recomendações elaboradas sistematicamente
Definição clara das perguntas incluídas na orientação clínica, critérios claros
para escolher o painel que elabora recomendações (formação científica,
contributo dos doentes, gestão de conflitos de interesse), utilização de
revisões sistemáticas para sintetizar a melhor prova científica sobre cada
uma das perguntas, utilização de critérios claros para transformar prova
científica em recomendações de prática, critérios claros para determinar a
força de recomendação.

Recomendações e força de recomendação.

Revisões sistemáticas
Pesquisa bibliográfica exaustiva (>=2 bases bibliográficas, revisão das
referências bibliográficas e contacto com autores), seleção e avaliação
metodológica por pelo menos dois autores, processo feito de acordo com o
que foi escrito no protocolo.

Os resultados dependem do tipo de pergunta
(ver abaixo).
Deve ser fornecida uma estimativa da consistência
da literatura (i.e., se os resultados são
semelhantes de estudo para estudo) e uma
avaliação do potencial para viés de publicação.

Estudos primários
Tratamento – Ensaio
clínico

Aleatorização; ocultação da sequência aleatória;
“cegueira” de participantes, clínicos e avaliadores
de resultados; seguimento completo; relato de
todos os resultados previstos no protocolo.

Eventos binários: risco relativo e redução de risco
absoluto.
Eventos contínuos: diferença de média.

Etiologia –
Estudo de coorte ou
caso-controlo

Ajuste estatístico dos resultados às principais
variáveis de confundimento, medição igual de
resultados para grupos expostos e não expostos,
medição igual de exposição para doentes e não
doentes.

Razão de possibilidades (odds ratio).

Diagnóstico – Estudo
de acuidade
diagnóstica

Utilização do mesmo padrão de ouro em todos os
participantes, avaliação cega do novo teste e do
padrão de ouro.

Testes binários: razão de verosimilhança
(likelihood ratio).
Testes contínuos: área debaixo da curva recetor
operador (Area under the Receiver operator curve).

Prognóstico – Coorte
de origem (inception
cohort)

Amostra representativa de doentes,
homogeneidade dos participantes, seguimento
completo dos participantes.

Curva de Kaplan Meyer.
Tempo de sobrevivência médio.

Custo-efetividade –
Estudo de avaliação
económica

Escolha clara da perspetiva (doente, pagador ou
sociedade), medição clara e exaustiva dos custos,
transparência na escolha do modelo.

Custo-efetividade (EUR por evento).

Experiências de saúde
e doença – Estudo
qualitativo

Justificação da escolha dos participantes, das
formas de colheita de dados e da forma de análise;
mecanismos adoptados pelos investigadores para
abordarem os seus preconceitos face ao fenómeno
em estudo.

Temas principais.
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PASSO 4: APLICAR
Depois de estruturar uma pergunta clínica, adquirir
e avaliar a melhor prova científica é tempo de aplicar a
mesma.

Da prova científica até a prática clínica
A aplicação de prova científica será mais imediata
quando utilizamos sumários ou recomendações elaboradas sistematicamente. Isto porque estes recursos
habitualmente integram a prova científica e transformam-se em recomendações de prática clínica. Estas
recomendações podem ser fortes, se a prova científica
que as sustenta for robusta, se for razoável assumir que
não existem grandes variações nas preferências dos
utentes e se existe um impacto social (em termos de
custo-efetividade, equidade ou outros). No fundo, recomendações fortes significam que a recomendação
deve ser implementada na maioria dos doentes naquelas circunstâncias.19 Se a nossa população apresentar características muito específicas, por razões epidemiológicas ou culturais, pode ser necessária uma adaptação destas recomendações. As recomendações podem ser fracas, quando a prova científica for pouco
robusta ou inconsistente, quando é expectável que a decisão seja muito sensível a diferenças nos valores e preferências dos utentes ou quando há dúvidas sobre o
impacto na equidade e utilização de recursos. No fundo, recomendações fracas implicam que haja uma negociação entre o médico e o utente sobre a forma de
proceder.19 De qualquer forma, a aplicação de prova
científica é mais imediata nos sumários e recomendações elaboradas sistematicamente porque houve já um
grupo de pessoas que procurou integrar prova científica, preferência dos doentes e experiência clínica, poupando esse trabalho a quem quer tomar decisões numa
situação de urgência ou numa consulta.

A experiência clínica
A aplicação de resultados de revisões sistemáticas e
estudos originais à prática clínica é mais exigente. Este
tipo de estudos caracteriza o prognóstico de uma doença, os efeitos de um tratamento ou a acuidade de um
teste diagnóstico com algum grau de incerteza. Os estudos raramente são perfeitos e nem sempre os resultados são tão claros como se desejaria. Sem um painel
que transforme a prova científica numa recomenda-

ção, caberá ao clínico avaliar se pode basear a sua decisão clínica no resultado desse estudo. Para isso devemos considerar particularidades da nossa prática ou
dos nossos doentes que possam alterar a confiança que
temos nas estimativas de efeito do tratamento. Deve
responder-se a perguntas como se os meus doentes são
comparáveis com os doentes do estudo? É possível reproduzir a intervenção estudada no meu contexto de
trabalho? O comparador usado corresponde à prática
clínica habitual no meu contexto de trabalho? Será que
as variáveis resultado avaliadas (outcomes) correspondem ao que os doentes da minha prática mais valorizam? Será que os potenciais benefícios justificam os
potenciais riscos?4
Para além destas questões, devemos saber como
transmitir informação e como envolver o doente na decisão clínica.

PASSO 5: ATUAR – COMO MUDAR A PRÁTICA?
Mencionámos previamente que a MBE promove a
integração da melhor prova científica com a experiência clínica e os valores e preferências dos doentes. Tal
implica decisões colaborativas entre pessoas que têm
ideias, expectativas e receios20 e profissionais de saúde.
Ambos têm informação relevante que permite respeitar a autonomia, direito à autodeterminação e individualidade do doente.21 Estes dois princípios justificam
a decisão partilhada. No entanto, a maioria dos clínicos adeptos da decisão partilhada já se confrontaram
com a pergunta: “E a Dra., no meu lugar, o que faria?”.
Na realidade, pesar benefícios e malefícios de um tratamento pode ser uma tarefa cognitivamente muito
exigente e poderá ser particularmente difícil em situações de doença, nas quais existe um componente emocional muito forte. No entanto, o envolvimento dos
doentes na decisão pode ser facilitado por estratégias
de transmissão de informação e de clarificação de valores.

Como envolver os doentes na decisão
A transmissão de informação é mais fácil quando a
informação é personalizada e relevante, quando a comunicação integra linguagem verbal e recursos visuais
e quando os números são apresentados sob a forma de
frequências naturais e se mantém constante o mesmo
denominador para os diferentes efeitos da intervenRev Port Med Geral Fam 2019;35:155-66
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ção.22-24 Por exemplo, ao falar de rastreio do cancro da
mama pode-se informar que em cada 1.000 mulheres
de 50 anos, antecipamos que cinco possam vir a falecer de cancro da mama (informação personalizada).
Nessas 1.000 mulheres pode haver uma vida salva por
efeito da mamografia (utilização de frequências naturais). Nessas 1.000 mulheres, 100 tiveram uma alteração na mamografia que mais tarde se mostrou que não
era devida a cancro e cinco sofreram uma mastectomia
por uma suspeita de cancro que não se confirmou (utilização de frequências naturais, sempre com o mesmo
denominador de 1.000 mulheres). Esta comunicação
verbal poderia ser complementada por um pictograma.
Muitas vezes uma intervenção leva a múltiplos efeitos, uns benéficos e outros prejudiciais. Nessas circunstâncias podemos auxiliar o doente a compreender o que é mais importante para ele. Por exemplo, uma
doente pondera a decisão de uma prótese total do joelho. Essa prótese reduzirá a dor e permitirá aumentar a
capacidade de fazer marcha e fazer as suas atividades
de vida diária num horizonte de 3-6 meses. No entanto, na fase inicial poderá ter mais dor (pós-operatória)
e limitação funcional, sendo expectável que nos primeiros três meses terá de fazer reabilitação intensiva.
Há ainda o risco de uma complicação da cirurgia e ficar, a longo prazo, pior da dor e da função que atualmente. Uma técnica, relativamente simples, de clarificação de valores é expor os prós e os contras de cada
uma das decisões.25 Outra técnica é pedir ao doente
para ordenar do mais importante para o menos importante: a dor e a função nos próximos seis meses, a
dor e a função de seis meses em diante e a certeza de
saber qual a dor e a função que terá daqui a seis meses.26
Existem ferramentas, chamadas auxiliares de decisão, que são baseadas na melhor prova científica disponível e são desenhadas para ajudar os utentes a participar nas decisões de saúde e a melhorar a qualidade
das decisões. Revisões sistemáticas de ensaios clínicos
sugerem que os utentes se sentem com mais conhecimentos, melhor informados e mais cientes dos seus
próprios valores com a utilização dos auxiliares de decisão, seja em formato papel, vídeo ou online.27-28 Estes
instrumentos permitem que os utentes melhorem o
seu conhecimento sobre as várias opções de tratamento, tenham expectativas mais realistas sobre os beRev Port Med Geral Fam 2019;35:155-66

nefícios e malefícios dos tratamentos e, possivelmente, maior congruência entre a decisão tomada e os seus
valores.

A pergunta tem resposta, devo divulgar?
A nossa filosofia é que a aprendizagem em grupo,
além de mais divertida, é mais eficaz. Sugerimos, por
isso, que as unidades funcionais dos cuidados primários, os departamentos hospitalares ou grupos informais de profissionais de saúde mantenham um espaço onde possam discutir as dúvidas clínicas que não foram capazes de responder e que procurem respondê-las usando esta metodologia dos 5S. No caso de necessitarem de ler recomendações elaboradas sistematicamente, revisões sistemáticas ou estudos originais,
recomendamos que usem grelhas de apoio à leitura crítica. Estas grelhas procuram sinalizar qual é a informação importante a pesquisar nos métodos e resultados
para saber se o estudo é credível e se os resultados podem ser aplicados à prática clínica. Abundam inúmeros exemplos na Internet de livre acesso.29 A divulgação
destas perguntas e das respostas encontradas apenas
faz sentido quando se cumpram critérios de relevância
para a prática clínica, novidade e qualidade metodológica acompanhada da adequada apreciação crítica de
todos os passos necessários à obtenção e implementação de uma resposta adequada.

A pergunta não tem resposta, e agora?
Se a pergunta que fizemos não tem resposta em nenhuma das fontes acima citadas podemos estar perante uma pergunta de investigação inovadora. Nesse caso
podemos avançar para um trabalho de revisão mais
aprofundado. O método de revisão mais fidedigno será
uma revisão sistemática, que é um processo moroso e
deve ser conduzido por uma equipa de investigadores
(de preferência, pelo menos, um autor com experiência em revisões sistemáticas). Um método mais simplificado, mas ainda assim rigoroso, que tem sido proposto nos últimos anos é o da revisão restringida (restricted review), que pode permitir uma revisão da literatura mais rápida e com menos recursos.30 Caso se
pretenda responder a uma pergunta mais abrangente
que permita uma visão global de determinado tópico
então a opção deverá recair sobre uma revisão narrativa.31
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CONCLUSÃO
Para responder às inúmeras dúvidas clínicas que nos
aparecem no dia-a-dia devemos começar por estruturar uma pergunta concreta que seja passível de responder. O passo seguinte passa por adquirir informação relevante descendo na pirâmide 5S, uma estrutura
de cinco níveis hierárquicos de informação clínica para
uma prática clínica baseada na evidência. O acesso à informação e recursos existentes hoje em dia recomenda aceder primordialmente a recursos que nos ofereçam a informação pré-avaliada. Depois devemos apreciar criticamente a informação recolhida para posteriormente avaliar a aplicabilidade no nosso contexto e,
por fim, atuar e implementar na prática (se for caso disso). Este exercício deve ser incluído no dia-a-dia das
unidades do Serviço Nacional de Saúde e, caso preencha critérios de novidade, rigor metodológico e relevância para a prática clínica, divulgado. No caso de encontrar uma pergunta que ainda não tem resposta poderemos estar perante uma pergunta original e poder-se-á avançar para uma investigação clínica mais
aprofundada.
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ABSTRACT
HOW TO ANSWER TO A CLINICAL QUESTION
Medical knowledge is in permanent construction and being updated is an inherent task of medical practice. The purpose of this
article is to review the methodology for answering clinical questions and to propose the 5A model for this purpose. Obtaining
meaningful answers to clinical questions consists of adequately elaborating the question, acquiring the necessary information,
critically assessing this information, applying the evidence to our context and practice, and ultimately acting to ensure that patients receive the best medical care. This exercise should be included in the day-to-day practice of medical care and, if it meets
criteria of novelty, methodological rigor and relevance to clinical practice, disclosed and published.
Keywords: Evidence-based medicine; Clinical questions; Knowledge translation; Decision making; Shared informed decision;
Critical appraisal.

Rev Port Med Geral Fam 2019;35:155-66

