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Ponte Romana de Trajano

Ponte Romana de Trajano – Chaves
Com quase 2 mil anos, a Ponte Romana de Trajano, em Chaves, é um dos mais bem conservados
monumentos romanos em Portugal. Erguida em granito sobre o Rio Tâmega é uma importante obra de
engenharia que começou por ser parte do eixo viário que ligava Braga e a cidade espanhola de Astorga,
mas atualmente funciona apenas como ponte pedonal. Com o comprimento de 140 metros é formada
por 16 arcos concêntricos, dos quais 4 se encontram soterrados por construções e sucessivas camadas de
aluvião. Estruturalmente, os arcos de volta inteira são compostos por robustas aduelas alongadas,
magnificamente talhadas e aparelhadas. Os arcos alternam com olhais, sendo os pilares da arcaria amparados
por pontiagudos e fortes talha-mares. A meio da ponte estão implantados dois documentos epigráficos
de carácter honorífico em tributo das gentes flavienses e dos 10 povos que ajudaram na sua construção

capa

FORMAÇÃO

RELATOS DE CASO
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ritório da União Europeia (UE) de forma a melhor en-
tender desigualdades em saúde.6 Aplicando este EDI
ao território continental português verifica-se um me-
nor índice no litoral sul (Lisboa, Setúbal e Algarve),6 re-
sultado coincidente com a distribuição geográfica da
população estrangeira residente em Portugal (68% re-
gistada nos distritos de Lisboa, Faro e Setúbal).8 O flu-
xo migratório,8 após o declínio no período de austeri-
dade,7 tem mantido uma tendência crescente eviden-
ciada pelo crescimento do número de imigrantes da
UE a residir em Portugal (cerca de 29%), sendo os mo-
tivos mais relevantes na concessão de residência o rea-
grupamento familiar, a atividade profissional e o estu-
do.8 As nacionalidades predominantes são a brasileira,
a italiana, a francesa e a britânica.8No ACeS Lisboa Cen-
tral os estrangeiros frequentadores provenientes da UE
respeitam a hierarquia dos pedidos de residência no
nosso país; dos oriundos de fora da UE destacam-se os
brasileiros (8%), logo seguidos dos 12% provenientes de
países asiáticos (Nepal, Bangladesh, China e Índia).

O impacto da austeridade na saúde e nos cuidados
de saúde foi estudado através das necessidades médi-
cas não atendidas e seus motivos – antes, durante e após
a recessão económica em Portugal. Verificou-se dupli-
cação, entre 2010 e 2012, da possibilidade de ter tido
uma necessidade médica não atendida (OR=2,41;
IC95%, 2,01-2,89),7 com maior impacto nas pessoas com
emprego. As razões para não procurar atendimento fo-
ram em 68% financeiras (OR=1,68; IC95%, 1,32-2,12), o
tempo de espera retirado ao trabalho ou a responsabi-
lidades familiares (OR 2,18; IC95%, 1,20-3,98).7 O estu-
do ecológico realizado na UCSP dos Olivais mostrou re-
sultados coerentes com aquele estudo – a população
ativa (OR=1,2; IC95%, p<0,001) era o grupo com risco
mais elevado de não ter médico de família (MF).9

No planeamento em saúde importa saber quem são
os utentes SES inscritos nas Unidades de Cuidados de

*Médica de Família. UCSP dos Olivais, ACeS Lisboa Central.
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.

Paula Broeiro Gonçalves*

Utentes sem equipa de saúde:
uma prioridade e uma 
responsabilidade social

A
criação do Serviço Nacional de Saúde (SNS)1

foi contemporânea e subsequente à Confe-
rência de Alma-Ata, que veio evidenciar a saú-
de como um direito. A Declaração de Alma-

-Ata reconhece os cuidados primários de saúde como
elemento-chave do desenvolvimento de justiça social
e traçou, como objetivo, contrariar as desigualdades
em saúde através de medidas políticas, económicas e
sociais.2-3 Para se conseguir melhorar a saúde e bem-es-
tar de todos e reduzir as desigualdades em saúde é pre-
ciso atingir dois objetivos políticos: criar uma socieda-
de que permita maximizar o potencial individual e da
comunidade; e colocar no centro de todas as políticas
a garantia de justiça social e de sustentabilidade nas de-
cisões de saúde.4 O reconhecimento das desigualdades
sociais e da vulnerabilidade associada inspirou o de-
senvolvimento de sistemas de saúde de acesso univer-
sal (e.g., Português e Inglês), vindo ao encontro dos va-
lores da saúde pública europeia: o bem comum e a res-
ponsabilidade coletiva.5

As desigualdades podem ser definidas como dife-
renças no estado de saúde ou na distribuição dos de-
terminantes de saúde entre diferentes grupos popula-
cionais, estando intimamente ligadas à privação so-
cioeconómica (e.g., rendimento, habitação, trabalho,
educação e saúde).6 Conceito longe de ser consensual
é, porém, um estado observável de desvantagem de
cada indivíduo em relação à comunidade onde se in-
sere.6

O índice de privação Europeu (EDI) é um índice eco-
lógico, desenvolvido com base nas Estatísticas da União
Europeia para o Rendimento e as Condições de Vida
(EU-SILC)7 e foi especificamente concebido para me-
dir e monitorizar a pobreza e a privação em todo o ter-

DOI: 10.32385/rpmgf.v35i3.12619
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Saúde Personalizados (UCSP), de forma a melhor ade-
quar os cuidados de saúde às necessidades da comu-
nidade. Partilha-se, neste editorial, a experiência da
UCSP dos Olivais, ACeS Lisboa Central, uma unidade
funcional urbana litoral que reflete as carências de re-
cursos humanos e materiais das UCSP e o padrão so-
ciodemográfico da região em que se insere, como: o en-
velhecimento da população portuguesa11 e os fluxos
migratórios8,12 com expressão sociodemográfica. Os
utentes SES estão inscritos como:

1. Sem MF atribuído – correspondendo a utentes
com inscrição primária ativa (cidadãos de nacio-
nalidade portuguesa e estrangeiros com residên-
cia em Portugal) por indisponibilidade de recur-
sos de profissionais e de instalações;

2. Com inscrição esporádica – inclui utentes em mo-
bilidade nacional [inscrição temporária prevista
no Registo Nacional de Utentes (RNU)], com ins-
crição provisória (e.g., estrangeiros em regulari-
zação de residência) e os utilizadores do atendi-
mento complementar (resposta do ACeS a doen-
ça aguda durante o fim de semana).

Excluindo este último, de resposta a doença aguda,
reconhece-se a importância social do fenómeno «uten-
tes SES»; no entanto, o conhecimento da sua magnitu-
de não é possível por ausência de implementação da ca-
tegorização prevista no RNU, publicado em agosto de
201710 [inscrição ativa, inativa ou provisória; utentes
com MF; sem MF por indisponibilidade para atribui-
ção; ou sem MF por opção].

A equipa da UCSP dos Olivais, reconhecendo a vul-
nerabilidade da população SES, assume a responsabi-
lidade coletiva e pratica solidariedade dando cumpri-
mento aos valores éticos da saúde pública europeia,5

colaborando com o ACeS Lisboa Central, desde 2016,
na gestão dos cuidados a esta população. Para tal, con-
tratualizou horas médicas para cuidados a grupos com
necessidades específicas (crianças até aos dois anos,
grávidas, planeamento familiar e dependentes), bem
como a renovação de receituário crónico, aplicando
medidas de prescrição racional. Não se conhecendo o
denominador por indisponibilidade dos dados do RNU
quanto a inscrições temporárias e provisórias, consta-
ta-se que a contratualização de horas médicas é insu-
ficiente para as necessidades e não se reflete no resul-
tado da equipa cuja avaliação de desempenho é ex-

clusivamente centrada nos atos e resultados prestados
a utentes inscritos com médico de família. Acresce que
cerca de 30% das horas de secretariado clínico e de
cuidados de enfermagem são permanentemente alo-
cadas ao atendimento e à prestação de cuidados à po-
pulação SES, refletindo-se na sobrecarga destes pro-
fissionais, não reconhecida nem compensada pela tu-
tela.

O Relatório de Primavera do Observatório Português
dos Sistemas de Saúde (OPSS) de 2018, excluindo os
utentes sem MF da análise, refere preocupação com a
perpetuação das desigualdades no acesso aos CSP e
com a prestação de cuidados de saúde em «dois níveis»,
ou seja, nas USF e UCSP.13 Esta assimetria não pode, no
entanto, ser atribuída às UCSP mas ao desinvestimen-
to neste modelo organizativo, a par da carência de pro-
fissionais no sul do país e ao crescimento de inscritos
SES (inclui inscrições temporárias e provisórias).

O modelo organizativo USF, adequado a populações
sociodemograficamente estáveis, tem trazido retorno
de satisfação aos seus profissionais (autonomia de ges-
tão e condições de exercício) e aos seus utilizadores.
Contudo, revela-se como resposta insuficiente e ina-
dequada a áreas metropolitanas que necessitam de res-
postas flexíveis, adaptáveis às mudanças sociodemo-
gráficas, como a mobilidade interna no país e os fluxos
migratórios entre países.

A UCSP dos Olivais integra, na sua maioria, profis-
sionais sem interesse pelo pagamento por desempe-
nho, por escolha pessoal e ideológica. Tal como nas res-
tantes UCSP são-lhe agregados os utentes SES que par-
tilham dos seus recursos humanos (secretariado clíni-
co e enfermagem) e materiais, já de si deficitários pelo
desinvestimento da tutela neste modelo de cuidados
holístico, biopsicossocial e centrado na pessoa e na co-
munidade. É, pois, necessário garantir a todas as uni-
dades funcionais condições de exercício essenciais, de
qualidade e segurança (estruturais, meios humanos,
autonomia de gestão) e justas, de forma a responder às
necessidades da população pela qual são responsáveis;
é necessário repensar os cuidados aos utentes SES para
não agravar as desigualdades em saúde, nem contami-
nar o desempenho das unidades funcionais, particu-
larmente das UCSP. Subsistem, assim, críticas à evolu-
ção do modelo que mantém o foco no pagamento por
desempenho ao:



1. Perpetuar a competição que estimula o indivi-
dualismo, ao invés de estimular a cooperação e o
desenvolvimento de trabalho colaborativo entre
unidades funcionais;

2. Normalizar os modelos organizativos, não dando
espaço à diversidade e à flexibilidade que possam
trazer igual retorno de ganhos em saúde e adap-
tar-se às necessidades específicas de cidadãos e
profissionais.

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo, além de ser uma região carente de profissionais
de saúde, é ainda a que recebe o maior número de pes-
soas por mobilidade interna12 e por resultado dos flu-
xos de imigração.8 Ao invés de facilitar a evolução qua-
se coerciva para o modelo USF, deveria incentivar mo-
delos criativos que se adequem à comunidade que ser-
vem e às mudanças sociodemográficas, reconhecen-
do-os como um contributo para a minimização das de-
sigualdades em saúde.
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INTRODUÇÃO

O
s médicos de família (MF) são profissionais
de saúde qualificados que realizam o pri-
meiro contacto dos utentes com o sistema
de saúde, segundo a Definição Europeia de

Medicina Familiar. São responsáveis por estabelecer a
ponte entre as diversas especialidades e assistir o uten-
te nas suas vertentes física, psicológica e social.1
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Prevalência de síndroma de
Burnout em médicos de família
da Secção Regional Norte da
Ordem dos médicos

RESUMO
Objetivos: Os médicos de família são os profissionais de saúde que realizam o primeiro contacto entre os utentes e o sistema
de saúde, tendo uma interação contínua e mais próxima com os pacientes, a qual pode desencadear quadros de ansiedade e
medo. Os sentimentos negativos potenciam a exaustão física e mental que poderá conduzir a um estado de Burnout. A con-
juntura portuguesa recente apresenta fatores que podem potenciar o aumento da prevalência de síndroma de Burnout nos mé-
dicos de família. Este estudo procura reavaliar a prevalência de síndroma de Burnout nos médicos de família da Secção Regio-
nal do Norte da Ordem dos Médicos. 
Tipo de estudo: Estudo transversal, observacional e descritivo com componente analítica.
Local: Portugal.
População: Médicos inscritos como médicos de família na Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos.
Métodos: Estudo realizado através de um questionário online constituído por dados demográficos, profissionais e o Maslach
Burnout Inventory – Human Services Survey, validado para português, enviado aos médicos de família sob a forma de censo no
dia 11 de novembro de 2016 e válido para submissão de respostas até ao dia 5 de dezembro de 2016.
Resultados: A prevalência de Burnout encontrada nos médicos de família foi de 17,0% (IC95%; 13,1-20,9) Os médicos de fa-
mília apresentaram exaustão emocional alta de 66,0% (IC95%; 61,1-70,9), despersonalização alta de 45,7% (IC95%; 40,5-50,9)
e baixa realização profissional de 48,2% (IC95%; 43,0-53,4]. A despersonalização associou-se ao sexo masculino e aos indiví-
duos com idades inferiores a 45 anos. A síndroma de Burnout também esteve associada a idade inferior a 45 anos e com uma
duração da atividade como médico de família inferior a 20 anos.
Conclusões:A prevalência da síndroma de Burnout foi até quatro vezes maior que os valores obtidos em estudos anteriores. As
associações encontradas são consistentes às verificadas em estudos anteriores, sendo a síndroma mais prevalente em médicos
mais jovens e com menor experiência como médico de família.

Palavras-chave: Prevalência; Stress psicológico; Burnout profissional; Médicos de família; Portugal.

A interação contínua e mais próxima dos MF com o
utente tem impacto sobre os profissionais de saúde.
Este impacto é maior nos quadros de mau prognósti-
co, morte, maior exigência por parte do utente, medo,
ansiedade, raiva e frustração com utentes difíceis.2-3

A persistência destas adversidades é potenciadora
de exaustão e de stress físico e psicológico nos MF, que
poderão conduzir a um estado de Burnout.4 A síndro-
ma de Burnout define-se como uma resposta prolon-
gada a fatores de stress emocionais e interpessoais no
trabalho, tendo sido identificadas três dimensões:
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exaustão emocional (EE), despersonalização (DP) e rea-
lização profissional (RP).5

A ferramenta de avaliação mais utilizada para medir
a síndroma de Burnout é o Maslach Burnout Inventory
– Human Services Survey (MBI-HSS), um questionário
constituído por questões referentes à EE, à DP e à 
RP.6-7

A existência de síndroma de Burnout pode ser defi-
nida por EE e DP altas e RP baixa.6,8

Em 2012 foi publicado um estudo que detetou uma
prevalência da síndroma de Burnout, segundo a ante-
rior definição, de 4,1% nos MF em Portugal.9

Um outro estudo publicado em 2008, realizado em
MF de 12 países europeus (não incluindo Portugal) e
usando o mesmo questionário, encontrou valores de
síndroma de Burnout de 12,0%.10

A conjuntura recente de Portugal inclui alguns fato-
res potenciadores da síndroma de Burnoutnos MF, des-
tacando-se a crise socioeconómica em curso desde
2011, a aposentação antecipada de muitos MF com
consequente contratação de novos MF e o aumento da
lista de utentes destes MF mais novos.
A crise socioeconómica em Portugal teve um im-

pacto negativo sobre a saúde dos utentes e, conse-
quentemente, sobre a dos médicos devido ao: aumen-
to da procura dos cuidados de saúde; incumprimento
terapêutico pela incapacidade dos utentes em supor-
tar os custos dos medicamentos;11-12 aumento da mor-
talidade na população idosa; aumento das taxas de sui-
cídio;13-14 incidência de doenças infeciosas13 e de pato-
logias de distúrbios de humor e ansiedade.13-14

A distribuição etária dos médicos alterou-se com a
aposentação dos médicos mais velhos, que ocupavam
uma grande percentagem da população médica, e com
a contratação de jovens especialistas.15 Esta alteração da
distribuição, representada por uma população médica
mais jovem, associada ao facto de que quanto menor
for a idade do profissional maior a probabilidade para
desenvolver síndroma de Burnout, pode ser um fator
contributivo para o aumento da sua prevalência nos
MF.5

No dia 31 de dezembro de 2012 entrou em vigor o de-
creto-lei relativo ao aumento de número de utentes por
MF: de 1.550 para 1.900 utentes ou 2.358 unidades pon-
deradas. No mesmo decreto-lei foi aumentada de 12
para 18 horas a parte do período normal de trabalho

que pode ser dedicada às atividades urgentes e emer-
gentes.16

Este estudo visa reavaliar o Burnout nos MF portu-
gueses. Concretamente, os objetivos do estudo são:
1. Determinar a prevalência da síndroma de Bur-

nout, correspondente às categorias «alta» de EE e
DP e «baixa» de RP, nos especialistas em medici-
na geral e familiar inscritos na Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM);

2. Verificar a existência de associações entre a sín-
droma de Burnout, assim como das suas dimen-
sões, e:
a) Variáveis demográficas: sexo, idade, estado ci-
vil e existência de filhos;

b) Variáveis profissionais: anos de atividade pro-
fissional, tipo de unidade em que trabalha, car-
ga horária, tempo de contacto com utentes, nú-
mero de utentes da lista e número de colegas
MF na mesma unidade.

MÉTODOS
Esta investigação trata-se de um estudo transversal,

em forma de censo, aos especialistas em medicina ge-
ral e familiar (MGF) inscritos na SRNOM, que decorreu
entre 11 de novembro de 2016 e 5 de dezembro de 2016.
A SRNOM autorizou, para a realização do estudo, a con-
tagem dos especialistas da população e a intermedia-
ção do acesso aos mesmos por correio eletrónico.
Foi enviado no dia 11 de novembro de 2016 aos 1.976

especialistas de MGF inscritos na SRNOM um formu-
lário online de resposta anónima, constituído por um
questionário sobre dados demográficos e profissionais
e o MBI-HSS, um questionário constituído por 22 ques-
tões, cotadas de 0 a 6, das quais nove questões são re-
ferentes à EE, cinco à DP e oito à RP, validado para Por-
tugal.7 Todos os itens do MBI-HSS eram de preenchi-
mento obrigatório para a efetiva submissão do formu-
lário online.
Foram excluídos, através da resposta obtida a ques-

tões iniciais do formulário enviado, os especialistas que
trabalham exclusivamente em meio hospitalar, em uni-
dades de convalescença ou no setor privado. Os médi-
cos que se encontravam a realizar a formação específi-
ca em MGF, reformados ou sem exercer funções clíni-
cas há mais de um mês (por motivo de doença ou por
licença) foram também excluídos do estudo.
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Existiam especialistas de MGF da área da SRNOM
que não se encontravam inscritos no Colégio de Espe-
cialidade, não sendo considerados como especialistas
de MGF pela SRNOM (nem por nenhuma outra secção
regional da Ordem dos Médicos). Estes especialistas
não foram incluídos no estudo.
Nos dados demográficos constavam o sexo, a idade,

o estado civil e a existência de filhos.
Nos dados profissionais constavam os anos de ativi-

dade profissional como MF, o tipo de unidade em que
trabalha, a carga horária contratual semanal, o núme-
ro médio de horas diárias de contacto com utentes e o

número de colegas MF na mes-
ma unidade. Também foi in-
cluído o número de utentes da
lista do MF. A descrição e a ope-
racionalização das variáveis
em estudo encontram-se no
Quadro I.
Quanto ao questionário

MBI-HSS, as pontuações obti-
das nas questões correspon-
dentes à mesma dimensão fo-
ram somadas, criando uma
pontuação global de cada di-
mensão e posteriormente ca-
tegorizada como «baixa, «in-
termédia» e «alta», segundo os
pontos de corte usados pelo es-
tudo europeu e estudo portu-
guês. A EE foi classificada como
«baixa», «intermédia» e «alta»
se a pontuação global obtida
foi inferior ou igual a 13, entre
14 e 26 e maior ou igual a 27,
respetivamente. A DP foi clas-
sificada como «baixa», «inter-
média» e «alta» se a pontuação
global obtida foi inferior ou
igual a 5, entre 6 e 9 e maior ou
igual a 10, respetivamente.A RP
foi classificada como «alta»,
«intermédia» e «baixa» se a
pontuação global obtida foi in-
ferior ou igual a 33, entre 34 e
39 e maior ou igual a 40, respe-

tivamente.9-10 Posteriormente, as dimensões EE e DP
foram recodificadas em variáveis categóricas, «alta» e
«não alta», e RP em «baixa» e «não baixa» para análise
estatística.
Para maximizar a taxa de resposta foram enviados

dois lembretes para preenchimento do formulário a to-
dos os especialistas, independentemente da resposta
prévia. Para manter o anonimato e simultaneamente
evitar respostas em duplicado, os lembretes foram emi-
tidos num curto espaço de tempo, ao 10º e ao 18º dia
depois do primeiro envio (dias 21 e 29 de novembro de
2016), pedindo explicitamente que não voltasse a res-

Variáveis (n.o respostas obtidas) n(%)

Sexo (n=354) Feminino 227 (64,1)

Estado civil (n=356) Solteiro(a) 46 (12,9)

Casado(a)/União de facto 263 (73,9)

Divorciado(a) 42 (11,8)

Viúvo(a) 5 (1,4)

Idade (n=347) > 45 209 (60,2)

Existência de filhos (n=356) Sim 286 (80,3)

Anos de atividade profissional (desde obtenção 
 20 181 (51,1)

de título de especialista) (n=354)

Tipo de unidade em que trabalha (n=353) USF 281 (79,6)

UCSP 72 (20,4)

Carga horária semanal contratual total (n=354)  35 92 (26,0)

36 a 40 150 (42,4)

 41 112 (31,6)

N.o de horas médias por dia de contacto  5 6 (1,7)
presencial com utentes (n=357) 6 a 8 290 (81,2)

 9 61 (17,1)

N.o de utentes da lista (n=358)  1.000 3 (0,8)

1.001 a 1.500 13 (3,6)

1.501 a 1.750 95 (26,5)

1.751 a 2.000 225 (62,8)

 2.001 22 (6,1)

N.o de colegas médicos de família na mesma 
unidade (n=358)

 6 211 (58,9)

QUADRO I. Características demográficas e profissionais dos participantes (n=359).

Legenda: USF = Unidade de Saúde Familiar; UCSP = Unidade de Cuidados de Saúde Personali-
zados.



ponder quem já tinha res-
pondido.
Os dados recolhidos foram

exportados para um ficheiro
informático de Microsoft Offi-
ce Excel® 2010 e convertidos
para o IBM® Statistical Pac-
kage for the Social Sciences
(SPSS)® Statistics v. 23, 2015,
onde foi realizada a análise
estatística.
As variáveis idade, anos de

atividade profissional e nú-
mero de colegas MF na mes-
ma unidade funcional, reco-
lhidas como contínuas, foram
convertidas em variáveis ca-
tegóricas para melhor com-
paração com outros estudos.9

Nas variáveis categóricas or-
dinais,as categorias com nbaixo foram agregadas às ca-
tegorias mais próximas com n aceitável. A variável ca-
tegórica do estado civil foi transformada em variável di-
cotómica com as categorias «não casado/união de fac-
to» e «casado/união de facto».
Foi usada a estatística descritiva para descrever as ca-

racterísticas dos especialistas de MGF através de tabe-
las de frequência. Foi calculada a frequência dos vários
graus (alto, intermédio e baixo) de cada dimensão, as-
sim como a prevalência da síndroma de Burnout.Os in-
tervalos de confiança a 95% para a frequência de cada
dimensão e síndroma de Burnout foram calculados
através do T test.
Para explorar a associação das variáveis com a EE

alta, DP alta, RP baixa e síndroma de Burnout foi utili-
zado o teste qui-quadrado de Pearson para as variáveis
dicotómicas e tendência linear qui-quadrado para as
ordinais, com significância estatística para valores de p
inferior ou igual a 0,05.
O anonimato dos especialistas participantes foi ga-

rantido através da intermediação da SRNOM que en-
viou o mailingmas não participou no tratamento das
respostas recebidas. O consentimento informado foi
garantido através da aposição de informações sobre o
estudo no cabeçalho do questionário e da devolução
voluntária dos questionários online.O protocolo do es-
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tudo foi aprovado pela comissão de ética da ARS Nor-
te.

RESULTADOS
Dos 1.976 indivíduos para os quais foi enviado o for-

mulário onlineobtiveram-se 450 respostas (22,8%), ten-
do sido incluídos no estudo 359 médicos de família (Fi-
gura 1).
A mediana da idade dos especialistas foi de 56 anos

com amplitude interquartil de 22. As idades mínima e
máxima dos especialistas no estudo foram 30 e 65 anos,
respetivamente. Relativamente aos anos de atividade
como MF, a mediana foi de 20 anos com amplitude in-
terquartil de 23. Quanto ao número de colegas médi-
cos na mesma unidade, a mediana foi de seis com am-
plitude interquartil de dois. No Quadro I são apresen-
tadas as características dos participantes relativas às
variáveis qualitativas.
A EE foi a dimensão mais afetada, apresentando uma

maior prevalência para níveis altos, contrariamente à
DP, que apresentou uma menor taxa de especialistas
com níveis altos (Quadro II).
A prevalência bruta da síndroma de Burnout [exaus-

tão emocional (EE) e despersonalização (DP) altas e
realização profissional (RP) baixa] foi de 17,0% (IC95%:
13,1-20,9).

População em estudo n=1.976

1.526 não responderam ao questionário

91 excluídos: 

– Reformado n=34

– Trabalha exclusivamente em setor privado n=32

– Ausente ou em licença n=15

– Trabalha exclusivamente em hospitais ou unidades de 
convalescença n=4

– Trabalha em centro de tratamento de dependências n=3

– Trabalha no estrangeiro n=1

– Trabalha em unidade de cuidados na comunidade n=1

– Encontra-se em formação específica n=1

n=450

n=359

Figura 1. Fluxograma da amostragem.



A Figura 2 representa os indivíduos afetados por EE
alta, DP alta e/ou RP baixa isoladamente ou em com-
binação.
No presente estudo constatou-se que a despersona-

lização alta foi significativamente mais frequente nos
indivíduos com menos de 45 anos (p=0,016) e nos in-
divíduos do sexo masculino (p=0,034). A prevalência
da síndroma de Burnout foi significativamente maior
nos indivíduos com menos de 45 anos de idade
(p=0,028) e nos indivíduos com menos de 20 anos de
atividade como MF (p=0,018). Não foram encontradas
associações estatisticamente significativas entre a sín-
droma e a carga horária contratual semanal, o número
médio de horas diárias de contacto com utentes ou o
número de utentes (Quadro III).

DISCUSSÃO
No presente estudo constatou-se que a prevalência

da síndroma de Burnout foi quatro vezes maior que o
valor obtido num estudo português de âmbito nacio-
nal publicado em 2012, segundo a mesma definição
para a síndroma de Burnout (EE e DP altas e RP baixa).
Em relação a cada uma das dimensões, comparativa-
mente ao estudo publicado em 2012, a EE alta, a DP alta
e a RP baixa foram, respetivamente, 2,6, 2,8 e 2,9 vezes
maiores.9 Um outro estudo publicado em 2016, reali-
zado apenas num Agrupamento de Centros de Saúde
(na região centro de Portugal), apresentou uma preva-
lência de síndroma de Burnout também inferior ao pre-
sente estudo.17 Comparativamente aos valores encon-
trados num estudo multicêntrico em vários países eu-
ropeus (em que Portugal não participou), o presente es-
tudo apresentou uma prevalência superior; contudo, a

diferença foi menos discrepante.10 A
comparação dos dados obtidos com
os outros estudos encontram-se des-
critos na Quadro IV.
Em relação a fatores associados à

síndroma de Burnout e suas dimen-
sões verificou-se que os especialistas
do sexo masculino têm níveis de
despersonalização significativa-
mente mais altos do que as mulhe-
res, à semelhança do estudo euro-
peu e do estudo português publica-
do em 2012.9-10 De acordo com Mas-
lach, os homens são mais afetados
na dimensão da despersonalização
por apresentarem atitude mais cíni-
ca face ao stress,ou seja, manifestam
indiferença e desvalorização sobre
os problemas encontrados no dia-a-
-dia da sua profissão, perpetuando o
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EE alta

237 (66,0%)

DP alta

164 (45,7%)

RP baixa

102 (48,2%)

61

(17,0%)29

(8,1%)

85

(23,7%)

6

(1,7%)

62

(17,3%)

12

(3,1%)

6

(1,7%)

EE alta

237 (66,0%)237 (66,0%) 164 (45,7%)

DP alta

164 (45,7%)

DP alta

102 (48,2%)

RP baixa

Figura 2. Diagrama de Venn da distribuição dos participantes pela exaustão emocional (EE)
alta, despersonalização (DP) alta e/ou realização profissional (RP) baixa, N=359.

Exaustão Realização
emocional % (IC95%) Despersonalização % (IC95%) profissional % (IC95%)

Alta 237 66,0 (61,1-70,9) 164 45,7 (40,5-50,9) 173 28,4 (23,7-33,1)

Intermédia 81 22,6 (18,2-26,9) 66 18,4 (14,4-22,4) 84 23,4 (19,0-27,8)

Baixa 41 11,4 (8,1-14,7) 129 35,9 (30,9-40,9) 102 48,2 (43,0-53,4)

QUADRO II. Distribuição dos participantes pelas categorias de cada dimensão da síndroma de Burnout (n=359)



meio nocivo e conduzindo à síndroma.5

A faixa etária com menos de 45 anos apresentou sig-
nificativamente maior prevalência de despersonaliza-
ção alta e síndroma de Burnout, à semelhança do estu-
do português publicado em 2016 mas em oposição ao
estudo português publicado em 2012, que não de-
monstrou ser significativamente diferente.9,17 No estu-
do europeu também foi descrita uma maior prevalên-
cia da síndroma nas faixas etárias mais novas.10 A asso-
ciação entre os indivíduos mais jovens com a síndroma
é controversa entre os diversos autores; contudo, se-
gundo uma meta-análise realizada em 2004, a anterior
associação é significativa apesar de pequena e poderá
estar relacionada com o facto de que indivíduos mais
jovens têm uma menor capacidade de lidar com o stress
e, consequentemente, de serem mais suscetíveis à sín-
droma.18

Também foi encontrada uma associação significati-
va entre os anos de atividade como MF inferior a 20
com a síndroma de Burnout. Tal achado poderá resul-
tar de os indivíduos mais novos terem geralmente me-
nos anos de atividade.
Apesar de um número absoluto de respostas satisfa-

tório, a relativamente baixa proporção de respostas ob-
tida não permite transpor a prevalência da síndroma de
Burnout e respetivas associações encontradas a todos
os especialistas de MGF da SRNOM. A comparação en-
tre especialistas respondentes e não respondentes se-
ria útil, mas não foi possível por não se disporem de da-
dos sobre os não respondentes nem sobre a população
total (especialistas de MGF da SRNOM).
Algo que deverá ser considerado é o método de re-

crutamento por via online, ou seja, um método mais
impessoal que contribuiu provavelmente para a baixa
proporção de respostas, à semelhança de estudos com
os mesmos moldes.10 Contudo, no presente estudo a
proporção de respostas foi inferior, comparativamen-
te a estudos similares (Quadro IV).9-10,17

Perante esta situação, é necessário ter em conta que
os especialistas que responderam podem ter uma pre-
valência da síndroma de Burnout diferente da que te-
riam os que não responderam.
Por um lado, poderá ser possível que especialistas

com síndroma de Burnout tenham uma maior pro-
pensão para responder a um questionário sobre o mes-
mo tema, sobrestimando a prevalência. Os indivíduos
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com síndroma de Burnoutapresentam mais autocons-
ciência, assim como os mais suscetíveis à síndroma são
mais do «tipo emocional» do que do «tipo reflexivo», ou
seja, o indivíduo passaria a assumir comportamentos
mais efetivos na resolução dos problemas, por exem-
plo, a procura de ajuda, refletida na resposta ao ques-
tionário.5

Por outro lado, é também possível que especialistas
sem síndroma de Burnout possam ter mais tempo dis-
ponível para responder ao questionário, subestimando
a prevalência. De acordo com Maslach, a síndroma de
Burnout associa-se a comportamentos do tipo A, onde
se inclui o estilo de vida com pressão de tempo e cinis-
mo com atitude de indiferença para a própria exaustão
que, por sua vez, poderá conduzir a uma menor pre-
disposição à resposta do questionário.5

O método de recrutamento por via online está asso-
ciado a uma maior resposta ao questionário por parte
de indivíduos mais jovens e do sexo masculino.19 Con-
sequentemente, uma vez que a síndroma de Burnout é
mais prevalente nos grupos mais jovens, a prevalência
calculada neste estudo poderá ser maior do que a real
prevalência da síndroma nos especialistas de MGF.18

No método utilizado não foi possível impedir que os
especialistas, que já teriam respondido ao questioná-
rio, respondessem novamente; existe, portanto, a pos-
sibilidade de duplicados. Para minimizar esta possibi-
lidade, o envio dos lembretes foi realizado em interva-
los de tempo curtos.
Alguns dos especialistas não se encontravam na lis-

ta da SRNOM. Porém, a própria SRNOM estimou que
o número destas situações fosse mínimo, pelo que se
pressupõe que o impacto sobre o estudo seja nulo ou
desprezível.
É de considerar ainda a hipótese dos especialistas de

MGF participantes, maioritariamente do norte do país,
serem diferentes demograficamente ou em outros as-
petos em relação aos especialistas do centro, sul do país
e regiões autónomas e que, por isso, dificulte a trans-
posição dos resultados do presente estudo para todos
os especialistas de MGF portugueses.
Os achados do presente estudo poderão ser extra-

polados para os restantes especialistas de MGF portu-
gueses de forma a permitir uma reflexão sobre a ten-
dência do aumento da prevalência da síndroma de Bur-
nout encontrada em Portugal e na Europa, até pelo fac-
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to de terem sido encontradas as mesmas associações a
determinados fatores de outros estudos em MF.9-10,17 O
presente estudo foi o maior realizado em especialistas
de MGF portugueses até ao momento, contando com
uma grande amostra, tendo sido adoptado o mesmo
questionário (MBI-HSS), validado para português eu-
ropeu e aplicado em estudos similares, facilitando a
comparação com os mesmos.
Dada a forma de recrutamento dos participantes foi

prevista uma taxa de resposta baixa e para a minimizar
enviaram-se dois lembretes de forma a maximizar as
respostas. Contudo, a proporção de respostas foi infe-
rior comparativamente a outros estudos. Deverão ser
exploradas estratégias que possam maximizar o nú-
mero de respostas, por exemplo, o incentivo e a comu-
nicação de entidades competentes dos estudos em cur-
so ou o estabelecimento de um grupo de estudo que in-
vista em métodos de recrutamento mais pessoais.
Por se tratar de um estudo transversal, não foi pos-

sível aferir a relação causal dos fatores com o aumento
relatado. Nota-se, portanto, a necessidade de um estu-
do longitudinal para averiguar e quantificar o impacto
dos anteriores fatores.

CONCLUSÕES
A prevalência da síndroma de Burnout foi de 17,0%,

quatro vezes maior quando comparada com o estudo
português publicado em 2012; de igual modo superior
ao estudo português de 2016 e ao estudo europeu de
2008.
As associações encontradas são consistentes às ve-

rificadas em estudos anteriores. A despersonalização
associou-se ao sexo masculino e aos indivíduos com

idades inferiores a
45 anos. A síndroma
de Burnout também
esteve associada a
idade inferior a 45
anos e a uma dura-
ção da atividade
como MF inferior a
20 anos.
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estudo respostas n válido alta alta baixa de Burnout

Soler, et al. (2008)10 Europa 40,8 1.393 43,0 35,3 39,5 12,0

Marcelino, et al. (2012)9 Portugal 41,2 150 25,3 16,2 16,7 4,1
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Presente estudo Portugal 22,7 359 66,0 45,7 48,2 17,0

QUADRO IV. Comparação da prevalência da síndroma de Burnout nos médicos de família e
suas dimensões entre estudos similares em Portugal e Europa

Legenda: EE = exaustão profissional; DP = despersonalização; RP = realização profissional.
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ABSTRACT

PREVALENCE OF BURNOUT SYNDROME IN FAMILY DOCTORS OF THE NORTH REGIONAL SECTION OF THE
PHYSICIANS’ ORDER
Objectives: Family physicians are health professionals who make the first contact between patients and the health system, ha-
ving a continuous and close interaction with the patients, which can trigger anxiety and fear. Negative feelings enhance phy-
sical and mental exhaustion that could lead to Burnout. The recent Portuguese conjuncture presents factors that could increa-
se the prevalence of Burnout syndrome in family physicians. This study aims to re-evaluate the prevalence of Burnout syndro-
me in family physicians of the Northern Regional Section of the Medical Association.
Design: Cross-sectional, observational and descriptive study with an analytical component.
Local: Portugal.
Population: Physicians enrolled as family physicians in the Northern Regional Section of the Medical Association.
Methods: This study was conducted through an online questionnaire consisting of demographic and professional data and the
Maslach Burnout Inventory-Human Services Survey, validated in Portuguese, sent to family physicians in the form of a census
on 11 November 2016 and valid for submission of answers until 5 December 2016. 
Results: The prevalence of Burnout found in family physicians was 17.0% (95%CI; 13.1-20.9). The family physicians presented
66.0% with high emotional exhaustion (95%CI; 61.1-70.9), 45.7% with high depersonalization (95%CI; 40.5-50.9) and 48.2%
with low professional achievement (95%CI; 43.0-53.4). Depersonalization was associated with males and individuals younger
than 45 years. Burnout syndrome was also associated with age less than 45 years and with a duration of family physician ac-
tivity of fewer than 20 years.
Conclusions: The prevalence of Burnout syndrome was up to four times higher than the values obtained in previous studies.
The associations found are consistent with those found in previous studies, and the syndrome is more prevalent in younger
doctors with less experience as a family doctor.

Keywords: Prevalence; Stress, Psychological; Burnout, Professional; Physicians, Family; Portugal.
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1. Médica Interna. Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e
Espinho, EPE.
2. Médica Interna de Medicina Geral e Familiar. USF Camélias, ACeS Grande Porto
VII – Gaia.
3. Médica Assistente Hospitalar de Pediatria. Serviço de Pediatria, Centro Hospita-
lar de Vila Nova de Gaia e Espinho, EPE.
4. Médica Assistente Graduada Sénior de Medicina Geral e Familiar. USF Camélias,
ACeS Grande Porto VII – Gaia.

INTRODUÇÃO

O
s acidentes domésticos e de viação são a
principal causa de morte e de incapacida-
de temporária e permanente na idade pe-
diátrica; na sua maioria são previsíveis,

sendo dessa forma passíveis de prevenção.1-3 Apesar de
serem uma problemática transversal a nível mundial,
existe uma grande variabilidade epidemiológica entre
os países, consequente da diversidade de condições de
segurança infantil em todo mundo.2

Na Europa, 42.000 crianças e adolescentes morre-
ram por acidente em 2004 (18,4/100.000): 16.400 (39%)
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Conhecimentos e práticas
parentais sobre medidas 
preventivas de acidentes
domésticos e de viação

RESUMO
Objetivos: Avaliar os conhecimentos e práticas dos pais sobre medidas preventivas de acidentes domésticos e de viação.
Tipo de estudo: Estudo observacional descritivo e analítico.
Local: Unidade de Saúde Familiar Camélias, Agrupamento de Centros de Saúde Grande Porto VII – Gaia.
População: Pais de crianças entre os 0 meses e seis anos de idade.
Métodos:Aplicação de um questionário preenchido pelos pais das crianças observadas na consulta de Saúde Infantil e Juvenil,
entre maio e julho de 2016. O questionário incluiu a caracterização sociofamiliar, a avaliação dos conhecimentos sobre o tema,
as medidas de prevenção utilizadas e a história pessoal de acidentes. A análise estatística dos dados foi realizada através do
programa SPSS® 21.0.
Resultados: Obtiveram-se 121 questionários; 62,0% das crianças eram do sexo masculino, mediana de idade de 15,0 meses.
Quanto aos métodos de proteção usados no domicílio: 26,1% não têm protetores de tomadas, 57,9% não têm sistema de pro-
teção de janelas, 30,8% não guarda os medicamentos em locais seguros, 48,7% têm as substâncias perigosas facilmente aces-
síveis, três têm arma de fogo em casa, duas delas carregadas. A existência de um centro de intoxicações era desconhecida por
37,2% das famílias. Dos lactentes com idade ≤ seis meses, 19,4% dorme com almofada/peluches, 35,5% dorme em decúbito
ventral/lateral e 61,3% realiza sestas fora da cama. Relativamente à segurança rodoviária, 20,2% já viajou sem sistema de re-
tenção, 17,6% com os cintos desapertados e 40,6% desconhecia a idade legalmente permitida para viajar com a criança no
sentido do trânsito. A história pessoal de acidente foi referida em 20,7%, com predomínio das quedas e queimaduras.
Conclusão: Um número considerável de famílias desconhece ou não pratica métodos de prevenção de acidentes. Este dado é
fundamental para adaptar e tornar mais efetiva a intervenção dos profissionais de saúde neste contexto, contribuindo para a
diminuição do seu impacto na saúde pública.

Palavras-chave: Acidente doméstico; Acidente de viação; Segurança infantil; Prevenção de acidentes; Promoção da saúde.

por acidente rodoviário, 5 mil (14%) por afogamento, 3
mil (7%) por intoxicação, 1.700 (4%) por queimadura e
1.500 (4%) por queda.1 Estes dados traduzem-se em cin-
co milhões de hospitalizações e 69 milhões de recor-
rências ao serviço de urgência.1,4 Os acidentes são mais

estudosoriginais DOI: 10.32385/rpmgf.v35i3.12286
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prevalentes no sexo masculino, a taxa de fatalidade é
maior em crianças com idade inferior a um ano e a sua
causa varia com a idade, sendo os acidentes rodoviá-
rios mais prevalentes entre os 5-19 anos e o afogamen-
to em idade inferior a quatro anos.1 Estima-se que, por
cada criança que morre, 129 são hospitalizadas, 1.653
recorrem ao serviço de urgência e um número ainda
maior é observado nos cuidados de saúde primários
por esse motivo.1,5-6

Em Portugal, os acidentes domésticos e de viação são
a principal causa de morte entre os 0 e os 19 anos de ida-
de, com uma taxa de mortalidade por lesão não inten-
cional de 5,86/100.000, cerca de 24% da totalidade de
mortes.1,3 Em 2009, 152 crianças e adolescentes morre-
ram por esta causa e, se Portugal tivesse uma taxa de
mortalidade semelhante ao país com a taxa mais baixa
da Europa (Holanda), 40% destas vidas poderiam ter
sido salvas.7 A incidência do tipo de acidentes varia li-
geiramente relativamente aos dados globais europeus,
destacando-se, por ordem decrescente, os acidentes ro-
doviários, o afogamento, as quedas, as intoxicações e as
queimaduras. As mortes por lesões não intencionais re-
presentam 18.000 anos de vida potencial perdida, res-
tringindo o potencial de crescimento e de contribuição
futura para a sociedade.3 Vários países europeus têm
sido bem-sucedidos no desenvolvimento e aplicação de
estratégias abrangentes, baseadas na evidência, com o
objetivo de melhorar a segurança infantil. Portugal tem
assumido de forma crescente um compromisso forte e
sustentado na prevenção desta causa evitável de morte
em idade pediátrica. No entanto, no RELATÓRIO DE AVA-
LIAÇÃO DE SEGURANÇA INFANTIL EUROPEU,7 Portugal obteve
a classificação «Razoável», o que enfatiza o longo cami-
nho a percorrer na área da segurança infantil.

São facilmente percetíveis os elevados custos pes-
soais, familiares e sociais associados a este tema, que
constituem cumulativamente um grave problema de
saúde pública.1,8-9 Apesar de todo o impacto social dos
acidentes, esta problemática não tem sido uma área de
intervenção prioritária na maioria dos países. Eventos
catastróficos como uma queda de um avião conseguem
captar a atenção dos media, mas a morte diária de 115
crianças por acidentes domésticos e de viação na Euro-
pa passa quase despercebida.1 A informação e educação
para a saúde pelos profissionais de saúde é um elemento
fundamental para reduzir o risco de acidentes, através

da consciencialização dos pais das mudanças que de-
vem fazer no ambiente e no impacto destas medidas na
saúde dos seus filhos. Os profissionais de saúde são fa-
cilitadores da informação e agentes de consciencializa-
ção das comunidades. As diferentes fases do desenvol-
vimento da criança acarretam riscos diferentes e o aler-
tar para esses riscos constitui um exemplo perfeito do
que podem e devem ser os cuidados antecipatórios em
cuidados de saúde primários. Sendo os acidentes a prin-
cipal causa de mortalidade em idade pediátrica em Por-
tugal, é pertinente a avaliação dos conhecimentos e prá-
ticas dos pais sobre medidas de prevenção, uma área de
potencial melhoria com a aplicação de estratégias com-
provadas como eficazes na sua redução.

Assim, o objetivo deste estudo foi a avaliação dos co-
nhecimentos e práticas dos pais de crianças observa-
das na consulta de Saúde Infantil e Juvenil (CSIJ) sobre
medidas preventivas de acidentes domésticos e de via-
ção. Os objetivos secundários contemplaram a avalia-
ção de possíveis associações entre fatores sociodemo-
gráficos e práticas de medidas preventivas de aciden-
tes, a avaliação e caracterização da presença de ante-
cedentes de acidentes domésticos e os contributos para
a promoção da segurança infantil. 

MÉTODOS
Foi realizado um estudo observacional descritivo e

analítico, tendo como população os pais de crianças
entre os 0 meses e seis anos de idade, observadas na
CSIJ da Unidade de Saúde Familiar (USF) Camélias,
Agrupamento de Centros de Saúde Grande Porto VII –
Gaia, num período de três meses (maio a julho de 2016).
Foi realizada uma técnica de amostragem de conve-
niência (casos observados na CSIJ da USF Camélias),
com uma amostra estimada necessária de 181 crianças,
considerando um erro de 5%, com intervalo de con-
fiança de 95%. Este estudo foi submetido e aprovado
pela Comissão de Ética para a Saúde da ARS Norte.

Procedeu-se à aplicação de um questionário elabo-
rado pelos autores tendo por base estudos com objeti-
vos semelhantes, previamente testado em estudo pilo-
to, sendo um questionário de autopreenchimento, em
formato papel, entregue pelas secretárias clínicas
aquando da receção dos utentes, que foi preenchido de
forma anónima pelos pais das crianças incluídas, após
consentimento informado dado por escrito.
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O questionário era constituído por quatro partes
onde era realizada uma caracterização sociofamiliar,
avaliados os conhecimentos sobre o tema, as medidas
de prevenção utilizadas e a história pessoal de aciden-
tes. Relativamente à caracterização sociofamiliar foram
analisadas variáveis relativamente aos pais (idade, ha-
bilitações literárias, situação profissional, realização de
curso de preparação para o parto) e à criança (idade,
sexo, nacionalidade, número de irmãos e respetivas ida-
des, agregado familiar, seguimento em pediatra parti-
cular). Relativamente aos conhecimentos sobre o tema
foi questionada a importância que consideram ter o
tema, se consideram ter informação adequada sobre o
tema, se consideram que a maioria das lesões por aci-
dentes nas crianças poderia ser evitada, se o tema é
abordado nas consultas e por que profissionais de saú-
de, outros locais de onde obtêm informação sobre o
tema, se conheciam a existência do Centro de Infor-
mação Antivenenos (CIAV) para onde podem ligar em
caso de intoxicação acidental e se tinham esse núme-
ro em local facilmente acessível. A secção das medidas
de prevenção utilizadas pelos pais encontrava-se divi-
dida em duas (acidentes rodoviários e domésticos). Na
primeira parte os pais foram questionados sobre a re-
gulamentação do transporte da criança no automóvel,
o uso do sistema de retenção e modo de utilização, a
idade a partir da qual a criança pode viajar no sentido
do trânsito e especificamente questionou-se o modo
em que foi efetuado o transporte da criança na última
viagem de automóvel realizada (com/sem sistema de
retenção, cintos apertados/desapertados, frente/trás
do automóvel, frente/costas para sentido do trânsito,
com/sem airbag ativado), tendo sido avaliado o trans-
porte como adequado/inadequado, ajustando à idade
da criança. Na segunda parte desta secção foram ava-
liadas as medidas de prevenção de acidentes utilizadas
no domicílio, divididas pelos vários tipos de acidentes
descritos (afogamento, quedas, intoxicação e queima-
duras) e foi realizada uma descrição da habitação da
criança (andar da habitação, presença de escadas, va-
randa ou piscina). Na última parte foi avaliada a histó-
ria pessoal de acidentes, questionando a existência de
antecedentes de acidentes, número, tipo, local de ocor-
rência, necessidade de observação médica, necessida-
de de internamento e noção parental de mudança de
atitude perante a temática.

Na análise descritiva, as variáveis contínuas são apre-
sentadas pela mediana e distância interquartílica (DIQ).
Avaliaram-se as diferenças entre os grupos com teste de
Qui-quadrado para as variáveis categóricas e teste
Mann-Whitney para as variáveis contínuas. Foi consi-
derada significância estatística um valor de p<0,05. Foi
realizada a análise estatística dos dados recolhidos atra-
vés da utilização do programa Statistical Package for
the Social Sciences, versão 21.0 (SPSS® 21.0). 

RESULTADOS
Foram incluídos 121 questionários preenchidos

maioritariamente pelas mães (79,3%), correspondendo
a 182 crianças com idade inferior a seis anos quando
contabilizado o número total de filhos nessa faixa etá-
ria por cada família incluída. A maioria das crianças era
do sexo masculino (62,0%), com idade mediana de 15,0
(DIQ 6-31) meses (Figura 1).

Relativamente à caracterização familiar, 95,9% era de
nacionalidade portuguesa e 83,9% apresentava agre-
gado familiar nuclear, com idade mediana materna e
paterna de 33,0 (DIQ 29-37) e 34,0 (DIQ 29-37) anos, res-
petivamente. Cada inquirido apresentava uma media-
na de um filho, sendo o seu primeiro filho em 66,1% dos
casos. A realização prévia de um curso de preparação
para o parto foi referida em 58,7%. A amostra foi bas-
tante homogénea relativamente ao grau de escolarida-
de, encontrando-se a maioria dos pais empregada
(Quadro I). A consulta de saúde infantil era realizada ex-
clusivamente pelo médico de família em 57,0% e 43,0%
realizavam simultaneamente consultas de vigilância no
pediatra particular. Verificou-se que as crianças que
apresentavam pais não licenciados eram maioritaria-
mente seguidas em exclusivo pelo médico de família
(64,2%), comparativamente às crianças que tinham
pais licenciados (30,8%), p=0,002. De forma semelhan-
te, constatou-se que as crianças que apresentavam pais
desempregados eram maioritariamente seguidas ex-
clusivamente pelo médico de família (100,0%), com-
parativamente às crianças cujos pais eram emprega-
dos (46,0%), p=0,010.

Relativamente aos conhecimentos sobre o tema, a
maioria (91,7%) considerou o tema muito importante;
89,1% considerou ter informação adequada sobre o
tema; 96,6% referiu que a maioria dos acidentes podia
ser evitada e 68,9% referiu ter realizado alguma modi-



ficação em casa com o intuito de prevenir acidentes
domésticos. No entanto, 16,7% referiu que o tema nun-
ca foi abordado na consulta e 28,9% desconhecia que
os acidentes são a principal causa de morte na criança.
A existência do CIAV era desconhecida por 37,2% dos
pais e 71,7% referiu não ter o número facilmente aces-
sível. Relativamente às fontes de informação utilizadas
para obter conhecimento sobre o tema, a maioria refe-
riu obter informação através da Internet, do médico de
família, do enfermeiro de família e do pediatra parti-
cular (Figura 2). Verificou-se que
pais licenciados obtiveram mais
informação da Internet (88,5%),
comparativamente a pais não li-
cenciados (65,3%) (p=0,022).
Apenas 35,5% referiu utilizar o
BOLETIM DE SAÚDE INFANTIL E JUVE-
NIL (BSIJ) como fonte de infor-
mação. Pais com vários filhos uti-
lizavam mais o BSIJ (p=0,029) e
referiram mais vezes ter o núme-
ro do CIAV em local acessível,
comparativamente a pais com
apenas um filho (p=0,004).
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Quanto aos métodos de proteção utilizados no do-
micílio constatou-se que a maioria verifica a idade dos
brinquedos, utiliza berço de grades subidas, guarda os
fósforos/isqueiros e objetos cortantes em locais ina-
cessíveis, diminui a temperatura da água corrente re-
gulando esquentador/caldeira e utiliza protetores de
tomadas elétricas (Figura 3). Em contraste, 57,9% não
tem sistema de proteção de janelas, 44,0% dos que tem
escadas no domicílio e 37,1% dos que tem varandas
não utiliza qualquer dispositivo de segurança para im-

60-71 meses48-59 meses36-47 meses24-35 meses12-23 meses0-11 meses
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29,8%
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5,8%
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14,9%

Idade das crianças

40%
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Figura 1. Distribuição etária das crianças trazidas à consulta de Saúde Infantil e Juvenil pelos pais inquiridos.

Situação laboral

Empregado Desempregado Total

Pai Mãe Pai Mãe Pai Mãe
(n=116) (n=121)

Básico 28,6 15,7 5,9 10,7 34,5 26,4

Escolaridade
Secundário 35,3 26,4 0,9 13,3 36,2 39,7

Universitário 28,4 30,6 0,9 3,3 29,3 33,9

Total 92,3 72,7 7,7 27,3 100 100

QUADRO I. Caracterização dos pais relativamente à escolaridade e situação 
laboral (%)



refeições com a criança na
cozinha, 9,9% referiu já ter
cozinhado com a criança ao
colo e 34,2% apresentava
protetor de forno/fogão.
Quando avaliados os lacten-
tes com idade igual ou infe-
rior a seis meses (n=31) ve-
rificou-se que 19,4% dormia
com almofada/peluche,
35,5% não dormia em decú-
bito dorsal e 61,3% realizava
sestas fora do berço em al-
gum momento do dia.

Relativamente à seguran-
ça rodoviária, a maioria

(99,2%) referiu ter sistema de retenção adequado ao
peso e à idade; no entanto, 20,2% já viajou sem sistema
de retenção e 17,6% já viajou com os cintos desaperta-
dos. Foi questionado o modo de realização do trans-
porte até à USF e verificou-se que 18,3% o fez de forma
inadequada. Constatou-se que 52,5% não experimen-
tou o sistema de retenção antes de o comprar, verifi-
cando-se uma diferença estatisticamente significativa
entre os pais que realizaram um curso de preparação
para o parto e os que não o frequentaram (57,7% vs

pedir o seu acesso pela criança e 30,8% não guarda os
medicamentos em locais seguros. Em três casos foi re-
ferida a presença de arma de fogo em casa, duas delas
carregadas. Dos cinco casos em que foi referida a pre-
sença de piscina no jardim, dois não utilizavam barrei-
ras físicas de isolamento. Relativamente às medidas de
segurança no banho, todos referiram certificar-se da
temperatura da água antes do banho, 14,0% referiu já
ter deixado a criança sozinha no banho e 19,0% não ti-
nha tapete aderente. Metade (55,1%) referiu preparar as
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Figura 2. Fontes de informação utilizada para obter conhecimentos sobre acidentes domésticos e de
viação.
Legenda: BSIJ = Boletim de Saúde Infantil e Juvenil; Com. social = Comunicação social; MGF = Medicina geral e familiar.
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Figura 3.Métodos de proteção utilizados no domicílio.



32,7% experimentou o sistema de retenção, respetiva-
mente; p=0,007). Quando questionados quanto à ida-
de admissível para viajar com a criança no sentido do
trânsito, 40,6% referiu que essa idade era inferior a 18
meses (7,9% referiu ser inferior a 12 meses e 32,7% en-
tre os 12 e 17 meses).

Relativamente à história pessoal de acidentes, veri-
ficou-se que 20,7% (n=25) já teve algum tipo de aci-
dente; metade (50,0%) recorreu ao serviço de urgência
nesse evento e 12,5% necessitou de internamento para
vigilância ou intervenção; 83,3% dos pais referiram que
esse evento fez-lhe mudar de atitude, nomeadamente
através do reforço de medidas de proteção no domicí-
lio. Houve um predomínio de um acidente por criança,
sendo de destacar que 20,8% já tinha tido um ou mais
acidentes prévios. As quedas foram o acidente mais fre-
quentemente relatado pelos pais (69,0%), seguindo-se
das queimaduras (24,2%), afogamento (3,4%) e asfixia
(3,4%), não tendo sido descrito nenhum caso de into-
xicação ou acidente rodoviário. Metade destes eventos
ocorreu no quarto, seguindo-se a sala (25,0%), cozinha
(15,0%) e outros locais (10,0%). Não houve nenhuma as-
sociação estatisticamente significativa entre a presen-
ça de antecedentes de acidentes e as diferentes carac-
terísticas sociofamiliares, nomeadamente a escolari-
dade, situação laboral ou do tipo de seguimento da
criança (pediatra vs médico de família).

DISCUSSÃO
Neste estudo verificou-se que 89,1% dos pais consi-

dera ter informação adequada sobre o tema, embora a
maioria não pratique ou desconheça métodos de pre-
venção de acidentes. Apesar da importância incontestá-
vel deste tema, 16,7% referiu que este nunca foi aborda-
do nas CSIJ. Sendo os acidentes domésticos e de viação
a principal causa de morte em crianças e adolescentes é
urgente priorizar esta temática e abordá-la de forma sis-
temática em todas as CSIJ. Estudos internacionais com-
provaram que uma estratégia prática, com explicação
de medidas concretas a adotar na prevenção de aciden-
tes, diminui a sua incidência.10 Apenas uma minoria
(35,5%) referiu utilizar o BSIJ como fonte de informação,
sendo este mais utilizado pelos pais que têm vários filhos
(p=0,029). O BSIJ é uma ferramenta essencial de promo-
ção para a saúde, tendo em conta a dificuldade de abor-
dar todos os temas no tempo limitado de uma consulta.
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É importante transmitir aos pais a informação disponí-
vel nesse livro, nomeadamente sobre medidas de pre-
venção de acidentes para cada faixa etária. Com a dimi-
nuição do número de elementos nas famílias portugue-
sas ao longo dos tempos, o papel dos profissionais de
saúde é cada vez mais relevante na transmissão de co-
nhecimentos e apoio do casal com o seu primeiro filho.

A principal causa de incapacidade permanente em
crianças são os acidentes rodoviários, causando mui-
tas vezes lesão fatal e traumatismo crânio-encefálico
(TCE).1,3 Entre 2008 e 2012 registaram-se em Portugal 73
vítimas mortais, 721 feridas graves e 14.552 feridos le-
ves em crianças com idade inferior a 14 anos no con-
texto de acidente rodoviário.11 Viajar é um componen-
te essencial da vida quotidiana das crianças a caminho
da escola, do lar e das suas atividades. Neste estudo ve-
rificou-se que a maioria das crianças utiliza um siste-
ma de retenção adequado ao peso e à idade; no entan-
to, um quinto já viajou de forma desadequada.

Mais de 50% dos acidentes que envolvem crianças
ocorrem dentro de localidades, viagens consideradas
normalmente mais seguras pelos pais, reforçando a im-
portância do uso adequado do sistema de retenção in-
dependentemente do local ou da velocidade praticada.11

É recomendado que o sistema de retenção seja utiliza-
do no sentido contrário à marcha pelo menos até aos dois
anos de idade, reduzindo assim a probabilidade de lesões
graves em caso de acidente, dado desconhecido pela
maioria dos pais incluídos neste estudo.11-12 Estudos in-
ternacionais comprovaram que o uso prolongado da ca-
deira no sentido contrário da marcha reduz o número de
lesões e a probabilidade de morte em cerca de 75%, re-
lativamente aos que viajam no sentido da marcha.13Num
inquérito nacional observou-se que aproximadamente
50% dos inquiridos considerou ser mais seguro o trans-
porte da criança no sentido da marcha.11

O desconhecimento dos condutores quanto à forma
mais segura de transporte, também evidenciado por
este estudo, reforça a importância de debater esta te-
mática nas consultas, com entrega de informação es-
crita. Medidas legislativas nacionais efetivas para tor-
nar a estrada mais segura incluem: medidas de contro-
lo de velocidade, a implementação de leis com tole-
rância zero ao álcool, campanhas publicitárias em
massa, utilização obrigatória de capacetes para moto-
ciclos e bicicletas e a construção de ciclovias e áreas



para pedestres.2,7 Países que têm um sucesso conside-
rável na segurança rodoviária demonstraram que a pre-
venção de acidentes exige a ação de diferentes setores,
com a integração de medidas de segurança em políti-
cas mais amplas de transportes e desenvolvimento ur-
bano.1 A incapacidade de proteger os utilizadores das
estradas compromete o direito fundamental das crian-
ças à segurança. É necessário reconhecer a responsa-
bilidade da sociedade para com as suas crianças e en-
frentar o problema, utilizando intervenções nacionais
estruturadas e baseadas na comunidade de forma a
proporcionar soluções efetivas.

A maioria dos afogamentos é fatal (75%), ocorre em
crianças até aos quatro anos de idade, perto do local de
residência, durante as atividades da sua rotina diária e
em ambientes construídos, nomeadamente piscinas,
tanques e poços.14 O afogamento é um acontecimento
rápido e silencioso, sendo possível acontecer na pre-
sença de apenas 2cm de água.15-16 Em Portugal, nos úl-
timos 14 anos ocorreram 228 afogamentos fatais em
crianças e adolescentes e 554 internamentos conse-
quentes a um afogamento.14 Estima-se que 90% dessas
mortes poderiam ser evitadas através da implementa-
ção de estratégias específicas e multisetoriais.17-19 Para
além dos casos fatais, por cada criança que morre afo-
gada, pelo menos duas são atingidas de incapacidade
grave vitalícia por danos neurológicos graves, com
grande impacto a nível social e económico.15,17,20

As piscinas são um problema pouco destacado em
Portugal, tendo em conta o baixo número de piscinas
particulares comparativamente a outros países euro-
peus e a legislação atual efetiva das piscinas públicas.21

Neste estudo, nem todos os cuidadores que tinham pis-
cina no domicílio utilizavam medidas de proteção. Isto
demonstra que, apesar de ser uma problemática menos
prevalente, ela existe e deve ser abordada na consulta.
A obrigatoriedade de instalação de barreiras físicas de
isolamento das piscinas privadas e públicas (a medida
mais eficaz), a remoção ou cobertura de locais de peri-
go com água, o uso pessoal de auxiliares de flutuação,
a vigilância ativa da criança perto de locais com água,
a integração nos planos curriculares de aulas de nata-
ção e a formação pessoal com a possibilidade de insti-
tuição de medidas de ressuscitação imediata são exem-
plos de medidas comprovadas na redução do risco de
afogamento.7,15,18-19

As quedas são a principal causa de lesões fatais e não-
-fatais em crianças com um a quatro anos de idade, in-
cluindo de TCE.22-23 As crianças aprendem explorando
ativamente o ambiente que as rodeia, sujeitando-se a
quedas frequentes mas na grande maioria sem gravida-
de. No entanto, a queda de grande altura ou sobre su-
perfícies duras pode resultar em lesões graves, deficiên-
cia ou morte. Esta é uma faixa etária associada a grande
vulnerabilidade pela ausência de capacidade para ava-
liar o risco ou competências para realizar uma atividade
em segurança. Em Portugal, entre 2000 e 2013, as que-
das foram a causa de 109 mortes e mais de 60.500 inter-
namentos em idade pediátrica, sendo o país com taxa de
traumatismo e morte por queda das mais altas da Euro-
pa.21,24 Neste estudo, as medidas de proteção de quedas,
nomeadamente a utilização de dispositivos de proteção
de janelas e varandas, destacaram-se como os métodos
de proteção menos utilizados pelos pais no seu domicí-
lio. As quedas no momento do sono são um grande mo-
tivo de recorrência à urgência, dado salientado pelo nú-
mero significativo de crianças com idade inferior a seis
meses que realiza sestas fora do berço (61,3%).24

A maioria das mortes resulta de quedas de edifícios
e estão associadas a proteção precária de escadas, ja-
nelas e varandas, sendo que muitas das construções
atuais não garantem de forma eficiente a segurança in-
fantil.3,24-27 É fundamental a implementação de um re-
gulamento de edificação urbana que se adeque às ne-
cessidades das crianças. Estratégias comprovadas para
reduzir as quedas com consequências mais graves in-
cluem a modificação ou substituição de produtos in-
seguros (inclui proibição de venda de voadores), legis-
lação tornando obrigatório o uso de dispositivos de se-
gurança de janelas/varandas, legislação nacional com
regulamentação da construção de edifícios públicos ou
privados seguros, política nacional que promova o aces-
so de famílias carenciadas a equipamentos de proteção
do domicílio e implementação de normas estandardi-
zadas para parques infantis.1,7

A intoxicação permanece a terceira causa de morte não
intencional em crianças e adolescentes, sendo o domicí-
lio o local mais comum de ocorrência. Sessenta e cinco por
cento ocorre entre os um e quatro anos, diminuindo a sua
incidência com o aumento da idade.4,28 A maioria das in-
toxicações fatais é causada por produtos farmacêuticos,
domésticos, pesticidas ou plantas.4,28 Se todos os países 
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europeus tivessem a mesma taxa que o país com a taxa
mais baixa (Holanda), 93% das mortes por esta causa po-
deriam ser evitadas.1Neste estudo verificou-se que os pais
têm maior consciencialização em guardar os medica-
mentos fora do alcance das crianças (69,2%), comparati-
vamente às substâncias perigosas (51,3%).

Armazenar as substâncias perigosas fora do alcance
da visão da criança é fundamental, mas não pode ser
considerada uma estratégia suficiente. Medidas com-
provadas de prevenção de intoxicações abrangem a me-
nor disponibilidade de substâncias tóxicas no domicí-
lio, o armazenamento de substâncias tóxicas em emba-
lagens resistentes a crianças, a produção de embalagens
de produtos farmacêuticos com quantidades não letais
e a criação de centros de controlo anti-veneno.7,29-30 O
CIAV é um centro médico de consulta telefónica na área
da toxicologia que providencia informação necessária
em tempo útil a profissionais de saúde e à população ge-
ral, visando uma abordagem eficaz à vítima de intoxi-
cação, sendo um projeto pioneiro a nível europeu.1,28

Este projeto nacional permitiu uma redução significa-
tiva da morbilidade e mortalidade pela ação rápida e
precoce em situações de intoxicação.1 Neste estudo ve-
rificou-se que um grande número de pais desconhecia
a existência do CIAV e a maioria deles referiu não ter o
número telefónico facilmente acessível. Este encontra-
-se disponível no BSIJ, sendo da responsabilidade dos
profissionais de saúde facultar essa informação.

No seu dia-a-dia, a criança está regularmente expos-
ta a potenciais causadores de queimaduras, sendo os in-
cêndios uma das principais causas de morte acidental
no domicílio.1 As queimaduras não fatais são mais pre-
valentes e estão associadas a alta morbilidade, sendo
das lesões mais angustiantes e dolorosas que uma crian-
ça pode sofrer.31 As mortes e lesões não fatais por quei-
maduras estão estreitamente relacionadas com a utili-
zação de produtos e ambientes não seguros, especial-
mente no domicílio.32-36 Apesar da utilização de métodos
de proteção contra queimaduras ser uma preocupação
dos pais incluídos neste estudo, salienta-se que metade
referiu ter como rotina a preparação das refeições com
a criança na cozinha, uma prática potenciadora de aci-
dentes. As lesões por queimaduras podem ser preveni-
das com um conjunto amplo de medidas que inclui a le-
gislação para a instalação de detetores de fumo, legisla-
ção com imposição de temperatura máxima das tor-

neiras de água quente nas habitações, padronização da
fabricação de isqueiros resistentes a crianças, educação
e consciencialização dos cuidadores.7,32-36

É em casa, considerado um local de acolhimento e
seguro para a criança, que ocorre a maioria dos aci-
dentes.25 Apesar da importância dada a este tema pelos
pais verificou-se que uma em cada cinco crianças já ti-
nha sofrido algum tipo de acidente e que, apesar do re-
forço das medidas de proteção no domicílio, 1/4 des-
ses já teve mais do que um acidente, sendo um proble-
ma transversal às diferentes características sociofami-
liares. Com estes dados reforça-se a importância de
abordar esta temática em todas as consultas, sendo um
problema de todos, independentemente do nível so-
cioeconómico da família. A nível nacional têm-se de-
senvolvido estratégias na tentativa de promover a im-
plementação de um programa nacional de visitas do-
miciliárias, que inclua a educação para a saúde de fa-
mílias com crianças e avaliação do risco de acidente em
ambiente doméstico.3 Programas semelhantes já im-
plementados noutros países europeus demonstraram
ser eficientes na prevenção de acidentes.1

Como limitações deste estudo refere-se a utilização
de uma amostra de conveniência e a utilização de um
instrumento de avaliação (questionário) não validado
inicialmente. A realização de um teste piloto permitiu
a aferição do questionário para utilização no estudo. O
local da aplicação do inquérito foi maioritariamente a
sala de espera, com todos os fatores de dispersão ine-
rentes à mesma. O facto de se tratar de uma sala de es-
pera de uma unidade de saúde do sistema público e não
privado poderá ter influenciado as respostas, sendo
pertinente a realização do mesmo estudo em contexto
diferente. Poderá ter ocorrido um viés de memória pelo
facto de os inquiridos terem de se lembrar se o tema foi
ou não abordado nas consultas. Outra limitação pren-
de-se com o facto de a avaliação do uso de medidas de
prevenção de acidentes ter sido realizada pelos pró-
prios pais e não de forma objetiva por um observador
independente, no domicílio em questão. Mesmo com
as limitações observadas, os resultados obtidos estão de
acordo com o descrito na literatura.37-38 Não obstante,
a entrega dos inquéritos para preenchimento foi uma
importante medida de promoção da saúde. A enume-
ração das medidas de prevenção de acidentes existen-
tes permitiu consciencializar os pais para as medidas
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em falta nos seus domicílios e questionar algumas ati-
tudes do seu dia-a-dia, que concluíram serem menos
seguras. Com esta abordagem, muitos pais acabaram
por ser esclarecidos relativamente ao tema em consul-
tas posteriores. Após a realização deste estudo foram
elaborados panfletos informativos sobre esta proble-
mática, com medidas essenciais e concretas para a pre-
venção de acidentes domésticos e de viação que se en-
contram disponíveis na sala de espera, de forma a fo-
mentar a discussão do tema nas CSIJ.

Em conclusão, um número considerável de famílias
desconhece ou não pratica métodos de prevenção de
acidentes, sendo imperativo tornar mais efetiva a inter-
venção dos profissionais de saúde nesta área, contri-
buindo para a diminuição do seu impacto na saúde pú-
blica. Estratégias efetivas na redução do número de aci-
dentes, a maior causa de mortalidade infantil em Por-
tugal e no resto da Europa, incluem a implementação
de uma estratégia nacional com legislação mais efetiva
e interventiva na segurança infantil, assim como o re-
forço da temática na CSIJ pelos profissionais de saúde.
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ABSTRACT

PARENT’S KNOWLEDGE AND PRACTICE ON PREVENTIVE MEASURES OF HOME AND TRAFFIC INJURIES
Aims: To evaluate the knowledge and practices of parents on preventive measures of home and traffic injuries.
Study type: Descriptive and analytical observational study.
Setting: Camélias Family Health Unit, Grande Porto VII – Gaia Group of Health Centers.
Participants: Children aged between birth and 6 years old.
Methods: Between May and July 2016, parents of children attending regular Child and Youth Health Consultation completed an ano-
nymous questionnaire. It included socio-familial characterization, and evaluation of the knowledge about the theme, the prevention
measures used and personal history of unintentional injury. Statistical analysis of data was performed with the SPSS® 21.0 program.
Results: 121 questionnaires were obtained, 62.0% male, with a median age of 15.0 months. Regarding home preventive mea-
sures 26.1% did not have electrical outlet covers, 57.9% did not have window guards, 30.8% did not keep medication safely
stored; 48.7% had toxic substances easily accessible, three had fire guns at home, two of them loaded. Around 37.2% of the fa-
milies did not know the existence of an intoxication center. Of the infants aged ≤ 6 months, 19.4% slept with cushions/cud-
dles, 35.5% slept in ventral/lateral decubitus, and 61.3% performed naps out of the bed. Regarding road safety, 20.2% had ever
traveled without a safety restraint system, 17.6% with belts untied; 40.6% were unaware of the legal age to travel with the
children facing forward. Personal history of unintentional injury was reported in 20.7%, with a predominance of falls and burns.
Conclusion: Numerous families do not know or practice injury prevention methods. This data is essential to adapt and enhan-
ce the effectiveness of healthcare professionals context based intervention, contributing to the reduction of their impact on
public health.

Keywords: Home accident; Traffic accident; Safety childhood; Accident prevention; Health promotion.
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INTRODUÇÃO

A
anemia é um problema de saúde pública a ní-
vel mundial com grandes repercussões na
qualidade de vida e com uma prevalência glo-
bal de 32,9%,1 sendo a deficiência de ferro a

causa mais frequente.2-5

A anemia por deficiência de ferro pode resultar da in-
gestão inadequada, diminuição da absorção, aumento
das necessidades e/ou do aumento das perdas de fer-

Ana Carolina Teixeira,1 Hugo Ribeiro,2 Helena Moreno,1 Cláudio Martins,1 Sandra Magano Silva,1 Alexandra Rafael,1 Daniel Canelas,2

Margarida Badior,3 Teresa Melo,3 Henrique Coelho3

Doença celíaca, gastrite 
atrófica autoimune e
Helicobacter pylori na anemia
refratária ao ferro oral

RESUMO
Objetivos: Identificar o número de casos positivos para doença celíaca (DC), gastrite atrófica autoimune (GAAI) e infeção por
Helicobacter pylori (Hp) em doentes com anemia ferropénica refratária ao ferro oral (ARF).
Tipo de estudo: Observacional longitudinal retrospetivo.
Local: Serviço de Hematologia do Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho
População: Doentes observados em primeira consulta por ARF entre 2011 e 2016. 
Métodos: Recolha de dados através do processo clínico eletrónico (dados sociodemográficos, origem do pedido de consulta e
dos métodos complementares de diagnóstico). Análise descritiva realizada no programa Microsoft Excel 2016®.
Resultados: Identificaram-se 48 casos de ARF (9,3% das anemias ferropénicas), dos quais metade efetuou rastreio completo
com pesquisa de DC, GAAI e infeção por Hp, 19 doentes realizaram apenas para uma ou duas das entidades do estudo e cinco
doentes não fizeram este rastreio. Em termos globais, e considerando apenas aqueles que fizeram despiste de pelo menos uma
das entidades clínicas do estudo (n=43), verifica-se que a prevalência de DC foi de aproximadamente 4,7%, de GAAI de 14% e
a infeção por Hp de 30,2%. Foi impossível avaliar a resposta à erradicação com Hp, uma vez que dos 13 casos identificados esta
foi desconhecida em seis casos. Dos sete casos conhecidos, o efeito da erradicação do Hp sobre a anemia foi resolutivo em ape-
nas um doente.
Conclusão: Os resultados identificaram numa elevada percentagem de doentes com ARF, a existência de GAAI e infeção por
HP, o que está de acordo com o referido em estudos internacionais, reforçando o papel destas entidades no desenvolvimento
da ARF na população portuguesa. O estudo reforça a importância do despiste da DC, GAAI e infeção por Hp nos casos de ARF.

Palavras-chave: Anemia ferropénica; Doença celíaca; Gastrite atrófica; Helicobacter pylori; Anemia refratária.

ro.2,5 Por outro lado, a diminuição da absorção de ferro
pode ser devida a condições cirúrgicas e médicas. Os
distúrbios que afetam o trato gastrointestinal, por
exemplo, a gastrite atrófica autoimune (GAAI), a infe-
ção por Helicobacter pylori (Hp) e a doença celíaca (DC),
prejudicam a absorção de ferro e levam à resistência ao
tratamento com ferro oral. Pode ainda ocorrer redução
funcional da absorção de ferro secundária ao aumen-
to de hepcidina e à degradação de ferroportina.3-4 Além
disso, alterações hereditárias em genes que codificam
proteínas que regulam a absorção do ferro podem ser
causa de anemia e de refratariedade à terapêutica com
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ferro, de que é exemplo a Iron refractory iron deficien-
cy anemia (IRIDA).4

Estima-se que, em Portugal, 20% dos adultos apre-
sentem anemia e que 15% tenham ferropenia.6 A in-
vestigação etiológica é fundamental, sendo que nos ho-
mens e nas mulheres pós-menopáusicas a realização de
estudo endoscópico digestivo é consensual.

No entanto, frequentemente não se identifica a etio-
logia da anemia e muitos destes casos não respondem
à suplementação com ferro oral. Este facto tem atraído
a atenção para a DC, GAAI e infeção por Hp como pos-
síveis causas de anemia ferropénica refratária ao ferro
oral (ARF), tendo como mecanismo fisiopatológico de
base a diminuição da capacidade de absorção do ferro,
como mencionado. Atualmente, em Portugal apenas o
rastreio de DC está recomendado pela Direção-Geral da
Saúde.7

A prevalência da refratariedade ao ferro oral é difícil
de definir sendo muitas vezes afetada pela compliance
do doente e pela experiência do clínico.3 Em Portugal
não encontrámos qualquer estudo que avalie a in-
fluência da DC, GAAI e da infeção pelo Hp na ARF.

O objetivo principal deste estudo foi identificar, en-
tre os doentes com ARF referenciados para uma uni-
dade de hematologia de um centro hospitalar da região
Norte de Portugal, o número de casos positivos para DC,
GAAI e infeção por Hp. Como objetivo secundário, pro-
curou-se avaliar a evolução da anemia após a erradi-
cação do Hp.

MÉTODOS
Tratou-se de um estudo observacional longitudinal

retrospetivo.
A população da amostra foram todos os utentes ob-

servados em primeira consulta de hematologia no Cen-
tro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, por ARF, no
período de 1 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de
2016. Em 2011 foi implementado um protocolo no ser-
viço de despiste de Hp, GAAI e DC na anemia ferropé-
nica sem causa aparente, que se manteve em aplicação
no período temporal deste estudo.

Critérios de inclusão: doentes com anemia ferropé-
nica (definida como hemoglobina sérica < 12g/dL nas
mulheres e < 13g/dL nos homens, com volume globu-
lar médio < 80fl e presença de ferropenia (ferritina 
< 30ng/dL)4 e sem resposta ao ferro oral (suplementa-

ção mínima de 100mg de ferro elementar/dia, sem au-
mento de pelo menos 1g/dL de hemoglobina às quatro
semanas de tratamento).3,7 Critérios de exclusão: idade
inferior a 18 anos, antecedentes de gastrectomia/by-
pass gástrico, gestação em curso, perdas hemáticas co-
nhecidas, anemia com outras causas além da ferrope-
nia, alterações de outras linhagens celulares no hemo-
grama (exceto trombocitose), ausência de estudo en-
doscópico digestivo alto e baixo (em homens e em
mulheres pós-menopáusicas) e ausência de adesão à
terapêutica com ferro oral.

Os dados foram obtidos através da consulta do pro-
cesso clínico eletrónico (programa SClínico) constan-
te do Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho,
após aprovação do projeto pela Comissão de Ética des-
te centro hospitalar. Não foi realizado pedido de con-
sentimento informado aos utentes incluídos no estu-
do. Dados foram recolhidos de forma anonimizada,
através da atribuição de número de série a cada caso
consultado, e registados neste formato em base de da-
dos informática – Microsoft Excel 2016®.

Em cada doente foram consultados os registos da
primeira consulta de hematologia, sendo a população
estudada caracterizada quanto ao género, idade, ori-
gem do pedido de consulta (interno ou externo ao cen-
tro hospitalar do estudo), parâmetros analíticos (he-
moglobina sérica, volume globular médio, ferritina),
suplementação de ferro (dose de ferro elementar diá-
rio realizado, intervalo de tempo até repetição do he-
mograma e evolução do valor de hemoglobina) e veri-
ficada a ausência de algum dos critérios de exclusão
definidos.

O rastreio da DC foi considerado se houvesse pre-
sença de anticorpos antiendomísio, antigliadina e/ou
antitransglutaminase. O diagnóstico definitivo foi ape-
nas considerado se existisse uma biópsia duodenal con-
cordante.

Por sua vez, o rastreio da GAAI incluiu a pesquisa de
anticorpo anticélula parietal e gastrina sérica. O diag-
nóstico definitivo foi considerado se existisse atrofia
em biópsia gástrica.

Por último, o rastreio do Hp incluiu a realização de
endoscopia digestiva alta (EDA) com biópsia e/ou tes-
te respiratório com ureia marcada com o Carbono 13.
Nos casos positivos foi também registada a terapêuti-
ca realizada para a erradicação, a confirmação da erra-
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zada pelos cuidados de saúde primá-
rios (Quadro I).

Dos 48 doentes incluídos no estudo
metade efetuou rastreio completo
com pesquisa das três patologias e 19
doentes realizaram para uma ou duas
das entidades do estudo (rastreio par-
cial) (Figura 2). Nestes últimos não foi
feito despiste de DC em sete casos, de
GAAI em nove casos e de Hp em nove
casos. Em cinco doentes não há regis-
to de realização de nenhum dos ras-
treios.

Nos doentes em que foi efetuado o
rastreio parcial para pelo menos uma
das causas de má absorção de ferro em
estudo (DC, GAAI ou Hp) (n=43), este
foi positivo em 62,8% dos doentes, su-
bindo esse valor para 83,3% quando o
rastreio foi completo, ou seja, realiza-

do para as três patologias (n=24) (Quadro II).
Entre aqueles que realizaram o rastreio para pelo

menos uma das entidades, este foi positivo para DC em
três doentes, mas apenas dois casos (4,7%) foram con-

dicação (por EDA com biópsia ou teste respiratório da
urease), bem como o efeito da mesma na anemia.

Todo o processo do estudo teve um parecer positivo
da Comissão de Ética do Centro Hospitalar Vila Nova de
Gaia/Espinho.

As variáveis categóricas são apresentadas como fre-
quências e percentagem e as variáveis contínuas como
média e desvio-padrão, ou mediana e amplitude inter-
quartis para variáveis com distribuição não normal. O
teste à normal distribuição dos dados foi realizado com
recurso ao teste Shapiro-Wilk.

RESULTADOS
Durante o período em estudo foram realizadas 4.655

primeiras consultas no serviço de hematologia, das
quais 518 (11,1%) foram motivadas por anemia ferro-
pénica. Após aplicação dos critérios de inclusão e ex-
clusão identificaram-se 48 casos de ARF (aproximada-
mente 9,3%) cujas etiologias principais estão repre-
sentadas na Figura 1.

Os doentes inseridos no estudo apresentavam uma
idade média de 51 anos (mínima de 18 anos e máxima
de 84 anos), com predominância do sexo feminino
(93,8%). As medianas dos valores de hemoglobina e de
ferritina foram de 10,25g/dL e 6ng/mL, respetivamen-
te. A maioria dos pedidos de consulta (60,4%) foi reali-

Doença celíaca

GAAI

GAAI+outro

Possível GAAI+outro

Possível GAAI

Hp

Possível Hp

Possível Hp+outros

Outros

Em estudo

Sem causa

Figura 1. Causas identificadas da anemia na população em estudo que fez algum tipo de
rastreio (n=43).
Legenda: GAAI = Gastrite atrófica autoimune; Hp = Helicobacter pylori.

5%

12%

2%

2%

9%

2%

7%

7%
28%

12%

14%

Idade (anos)

– Média (DP) 50,75 (17,49)

Género

Masculino – n (%) 3 (6,3%)

Feminino – n (%) 45 (93,7%)

Hemoglobina (g/dL)

– Mediana (AIQ) 10,25 (2,13)

Ferritina (ng/dL)

– Mediana (AIQ) 6 (4,40)

Pedidos de consulta

Externos – n (%) 30 (62,5%)

Externos – CSP 29 (60,4%)

Externos – outro CH 1 (2,1%)

Internos – n (%) 18 (37,5%)

QUADRO I. Caracterização da amostra (n=48)

Legenda: CSP = Cuidados de saúde primários; CH = Centro hospitalar;

DP = Desvio-padrão; AIQ = Amplitude interquartil.
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firmados após biópsia duodenal; para Hp
foi positivo em 13 doentes (30,2%); e para
GAAI em 14 doentes, com seis casos (13,9%)
desta última doença confirmados após bió-
psia gástrica (em quatro casos houve perda
de seguimento e num dos casos não foi pe-
dida a biópsia). Em três doentes o rastreio foi
positivo para GAAI e Hp concomitante-
mente.

Dos seis casos de GAAI confirmada por
biópsia, o anticorpo anticélula parietal esta-
va presente em todos os doentes e a gastri-
na sérica estava aumentada em quatro casos.

O efeito da erradicação do Hp sobre a ane-
mia foi resolutivo em apenas um doente,
nulo em seis doentes e desconhecido em seis
casos, por ausência de hemograma após er-
radicação (n=2), por ausência de registo de
erradicação (n=2) e por ausência de teste de
comprovativo da erradicação (n=2).

Em termos globais, e considerando apenas aqueles
que fizeram despiste de pelo menos uma das entidades
do estudo (n=43), verifica-se que a prevalência para a
DC foi de 4,7%, para a GAAI de 14% e para a infeção por
Hp de 30,2%.

Os restantes casos (n=23) corresponderam a cinco
doentes que ainda se encon-
travam a realizar o estudo
etiológico da anemia, a seis
doentes cuja anemia não ti-
nha causa identificada e 12
doentes cuja anemia foi atri-
buída a outras etiologias, no-
meadamente menorragia
inicialmente não valorizada
(n=4), angiodisplasia do in-
testino delgado (n=4), neo-
plasia do cólon (n=3), doen-
ça de refluxo gastroesofági-
co/hérnia de hiato (n=3),
doença de Crohn (n=2), he-
morróidas (n=1) e polimor-
fismo genético que confere
ferropenia (n=1), havendo
doentes com sobreposição
destas patologias. 

Nos utentes que não fizeram rastreio de nenhuma
das três entidades (n=5), a etiologia não foi identifica-
da (n=4) ou permanece em estudo (n=1).

De salientar que dos três doentes do sexo masculi-
no incluídos no estudo, a etiologia da anemia foi atri-
buída a neoplasia do cólon (n=2) e angiectasias do in-
testino delgado (n=1).

Completo

Parcial

Não realizado

40%

50%

10%

Figura 2. Tipo de rastreio realizado na população do estudo (n=48).

Resultado do rastreio

Rastreio positivo Rastreio
Tipo de rastreio Total DC GAAI Hp Total negativo
realizado (n) n (%) n (%) n (%) n (%) n ( %)

Completo 24 0 11 12 20 4
(45,8%) (50%) (83,3%; incluindo 3 (16,7%)

com GAAI e Hp)

Parcial 19 3 3 1 7 12
(15,6%) (15,6%) (5,2%) (36,8%) (63,2%)

Completo 43 3 14 13 27 16
+ (7%) (32,6%) (30,2%) (62,8%; incluindo 3 (37,2%)
Parcial com GAAI e Hp)

Não realizado 5 – – – – –

QUADRO II. AAvaliação dos rastreios para doença celíaca, gastrite atrófica autoimune e
infeção por Helicobacter pylori, nos doentes com anemia ferropénica refratária ao ferro
oral (n=48)

Legenda: DC = Doença celíaca; GAAI = Gastrite atrófica autoimune; Hp = Helicobacter pylori.
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DISCUSSÃO
A DC, a GAAI e a infeção por Hp são etiologias reco-

nhecidas da anemia ferropénica. Esta pode mesmo
constituir-se como o único sinal de DC,3,8 estando des-
ta forma recomendado pela Direção-Geral da Saúde o
seu despiste em todos os casos de ferropenia.7 No caso
da infeção por Hp, a relação causal não está tão bem es-
tabelecida mas, de acordo com a evidência cumulativa
atual, está recomendada a sua erradicação como parte
do tratamento da anemia ferropénica inexplicada.3-4,8-9

Neste estudo, a realização do despiste destas enti-
dades permitiu o diagnóstico de dois casos de DC, seis
casos de GAAI e 13 doentes com infeção por Hp, equi-
valendo a uma prevalência de 4,7% para a DC, de cer-
ca de 14% para a GAAI e de 30,2% para a infeção por Hp.
Em comparação com alguns estudos,3,8 apenas a pre-
valência de DC é concordante (4-6%), sendo a preva-
lência de GAAI e Hp na população do presente estudo
inferior à reportada naqueles estudos (20-27% e supe-
rior a 50%, respetivamente).3,8

No entanto, dada a ausência de biópsia de confir-
mação da GAAI em cinco casos, uma eventual positivi-
dade a este nível subiria a respetiva prevalência no es-
tudo para 25,6%. Contudo, a prevalência pode também
ser influenciada pelo tipo e origem da população inse-
rida no estudo. De facto, num estudo efetuado no Egi-
to em 25 doentes com ARF foi identificada DC em 44%
e infeção pelo Hp em 48% dos doentes.9

Comparando a realização de rastreio completo com
o rastreio parcial (de uma ou duas das entidades), ve-
rifica-se uma positividade superior em 20,5% no pri-
meiro caso, o que reforça a importância da pesquisa das
três entidades.

Ressalve-se ainda que a etiologia da anemia foi atri-
buída a outras condições clínicas em 27,9% dos doen-
tes que realizaram rastreio para pelo menos uma das
entidades em estudo; isto aconteceu apesar de o ras-
treio ter sido positivo em alguns destes casos, o que
chama a atenção para a multiplicidade de patologias
que podem estar na origem da anemia ferropénica. En-
tre estes, quatro casos foram atribuídos a perdas mens-
truais ainda que no estudo tivessem sido excluídas as
doentes com menorragia na primeira consulta. Este
ponto realça a importância de uma anamnese cuida-
da, bem como a dificuldade da avaliação dos ciclos
menstruais, dada a subjetividade individual na carac-

terização da intensidade das perdas menstruais e da
impossibilidade prática da sua quantificação objetiva.

Este estudo tem como limitações o tamanho da
amostra, a impossibilidade de avaliar a resposta à er-
radicação do Hp em seis dos 13 casos identificados, não
ter sido considerada a qualidade da prescrição anti-
biótica e adesão terapêutica e o facto de ter sido ape-
nas avaliada a positividade ou negatividade dos mar-
cadores séricos, sem ter em consideração o seu grau de
elevação em comparação com os valores de referência.
Por outro lado, existem outras causas, nomeadamente
genéticas,10 que não foram abordadas neste estudo.

Apesar das limitações referidas, este estudo permite
avaliar a influência da DC, GAAI e infeção por Hp na
ARF em Portugal.

Este estudo reforça a importância do despiste da DC,
GAAI e infeção por Hp nos casos de ARF, sendo ainda
necessários mais estudos a este nível.

É também de salientar a importância da elaboração
de protocolos de atuação que uniformizem a aborda-
gem dos doentes com anemia ferropénica refratária ao
ferro oral, o que possibilitará a redução do número de
casos suspeitos de GAAI aos quais não foi realizada bió-
psia de confirmação e permitirá um follow-up adequa-
do dos doentes com infeção por Hp, de forma a asse-
gurar a avaliação do efeito da erradicação da infeção na
anemia.

Ao nível dos cuidados de saúde primários é possível
apenas efetuar este despiste de forma parcial, através
do doseamento dos anticorpos anti-transglutaminase
e anticélulas parietais gástricas e da realização de bió-
psia gástrica para despiste de GAAI e Hp, aquando da
realização de endoscopia digestiva alta para exclusão de
outras condições clínicas.

Em suma, a abordagem da anemia ferropénica re-
fratária ao ferro oral permanece um desafio na prática
clínica, sendo a colaboração e abordagem multidisci-
plinar uma mais-valia.
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ABSTRACT

CELIAC DISEASE, AUTOIMMUNE ATROPHIC GASTRITIS AND HELICOBACTER PYLORI IN ORAL IRON THERAPY
RESISTANCE ANEMIA
Objectives: Identify the number of celiac disease (CD), autoimmune atrophic gastritis (AAG) and the Helicobacter pylori (Hp)
infection in patients with iron-refractory iron deficiency anemia (RIA).
Type of study: Observational, retrospective, longitudinal.
Location: Hospital center hematology unit in the north region of Portugal.
Population: All first hematology consultations of patients with RIA between 2011 and 2016.
Methods: Collection of data using the electronic clinical file (socio-demographic, origin of the consultation request and diag-
nostic tests data). Microsoft Excel 2016® was used to analyze and process the data.
Results: We identified 48 cases of iron-refractory iron deficiency anemia (9.3% of 518 patients with iron deficiency anemia).
A complete screening for CD, AAG and the infection by Hp was made for 24 patients. A partial screening (only for one or two
of these diseases) was made for 19 patients. In the 43 cases that at least one of the screenings were made, the prevalence of
CD was about 4.7%, the prevalence of AAG was 14% and the infection by Hp was 30.2%. We couldn’t evaluate the Hp eradi-
cation because it wasn’t confirmed in six of 13 cases identified with this pathology. In the other seven cases, Hp eradication
solved anemia in only one patient.
Conclusion:We identified a high percentage of patients with iron-refractory iron deficiency anemia that suffer from AAG and
infection by Hp, as is referred to in international studies. These findings reinforce the role of these diseases in iron-refractory
iron deficiency anemia in the Portuguese population. This work reinforces the need to screen for CD, AAG and Hp infection in
iron-refractory iron deficiency anemia.

Keywords: Anemia, iron-deficiency; Celiac disease; Gastritis, atrophic; Helicobacter pylori; Iron-refractory; Iron deficiency ane-
mia.
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INTRODUÇÃO

A
s doenças alérgicas afetam a qualidade de vida
de milhões de crianças e adultos, sendo, além
disso, responsáveis por gastos consideráveis
em recursos sociais e económicos,1 o que as

torna um importante problema de saúde pública.
A sua prevalência tem vindo a aumentar nas últimas

décadas,2 pelo que é premente a descoberta dos fato-
res responsáveis por este crescimento, tendo os fatores

Marisa Monteiro Gomes,1 Susana Patricia Leal Rebelo2

Aleitamento materno e a 
prevenção da doença alérgica:
uma revisão baseada na
evidência

RESUMO
Introdução: As doenças alérgicas estão entre as patologias mais comuns que afetam as crianças, tendo um impacto conside-
rável na qualidade de vida dos doentes e/ou cuidadores. O leite materno é o alimento de eleição no primeiro ano de vida, com
vários benefícios demonstrados. Contudo, o seu papel na prevenção de doenças alérgicas é controverso.
Objetivo: Comparar o efeito do aleitamento materno (AM) com o do leite adaptado ou misto na redução da doença alérgica
nas crianças até aos 18 anos de idade.
Fonte de dados: Base de dados MEDLINE e sítios eletrónicos de medicina baseada na evidência.
Métodos de revisão: Pesquisa de estudos publicados entre janeiro de 2007 e março de 2017, em português, inglês e espanhol,
utilizando os termos MeSH breast feeding, atopic dermatitis, allergic rhinitis, asthma e food hypersensivity. Para avaliação da
qualidade dos estudos e força de recomendação foi utilizada a escala Strength of Recommendation Taxonomy, da American 
Family Physician (SORT).
Resultados: Da pesquisa obtiveram-se 307 artigos, dos quais sete preencheram os critérios de inclusão: uma meta-análise, uma
revisão sistemática, dois ensaios clínicos aleatorizados, um estudo observacional e duas normas de orientação clínica. Global-
mente, o AM parece ter um efeito protetor relativamente ao aparecimento de dermatite atópica até aos dois anos de idade,
apesar de alguns estudos não demonstrarem qualquer associação. Em relação à rinite alérgica, o AM foi protetor até aos cinco
anos de idade e na asma até aos 18 anos. Por fim, para alergia alimentar não foi encontrada associação com o AM.
Conclusão: O AM tem efeito protetor no aparecimento de asma (SORT A) e rinite alérgica (SORT B). Relativamente à alergia
alimentar e à dermatite atópica, os resultados são controversos. Assim, não é possível confirmar o seu efeito protetor (SORT
B). São, portanto, necessários mais estudos de boa qualidade e por períodos mais alargados.

Palavras-chave: Aleitamento materno; Doença alérgica; Asma; Rinite alérgica; Dermatite atópica.

ambientais, nomeadamente os nutricionais, sido am-
plamente estudados.

O leite materno (LM) é o alimento de eleição reco-
mendado no primeiro ano de vida, com efeito benéfi-
co demonstrado a nível do desenvolvimento físico e
psicológico do lactente.3 A ausência de aleitamento ma-
terno (AM) tem sido associada a diversas doenças na in-
fância, nomeadamente doença celíaca, obesidade e
doenças infeciosas (e.g., gastroenterite, infeções respi-
ratórias superiores).3-4 Além disto, pensa-se que o AM
tenha um papel protetor na prevenção das doenças
alérgicas, embora a literatura não seja consensual.3

revisõesDOI: 10.32385/rpmgf.v35i3.12095
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O objetivo primário
deste estudo consiste em
verificar o efeito do AM,
comparativamente ao
aleitamento artificial ou
leite adaptado na redução
da dermatite atópica, ri-
nite alérgica, asma e aler-
gia alimentar em crianças
até aos 18 anos de idade.

MÉTODOS
Foi efetuada uma pes-

quisa de meta-análises
(MA), revisões sistemáti-
cas (RS), ensaios clínicos
controlados e aleatoriza-
dos (ECA), estudos origi-
nais (EO) e normas de
orientação clínica (NOC),
nas bases de dados ME-
DLINE, Guidelines Finder, National Guideline Clearing-
house (NICE),Canadian Medical Association Infobase, Ca-
nadian Task Force on Preventive Health, US Preventive Ser-
vices Task Force, The Cochrane Library, DARE, Bandolier,
TRIP e Índex das Revistas Médicas Portuguesas. Utiliza-
ram-se os termos MeSH:breast feeding, atopic dermatitis,
allergic rhinitis, asthmae food hypersensivity.Foram sele-
cionados os artigos publicados entre 1 de janeiro de 2007
e 31 de março de 2017, em inglês, espanhol e português.

Foram critérios de inclusão:
• População: crianças até aos 18 anos de idade;
• Intervenção: aleitamento materno;
• Comparação: leite adaptado ou aleitamento misto;
• Outcomes: efeitos na doença alérgica, nomeada-

mente dermatite atópica, rinite alérgica, asma e aler-
gia alimentar.
Foram excluídos: estudos com crianças pré-termo;

estudos com suplementação materna ou infantil com
nutrientes (e.g., ácidos gordos, prebióticos, probióticos);
estudos com introdução de leite de vaca e estudos com
exposição a alergénios específicos. Foram excluídos ain-
da artigos duplicados, artigos de opinião, artigos de re-
visão clássica do tema, ensaios clínicos incluídos nas RS
ou MA selecionadas, resumos de sítios na Internet e ar-
tigos discordantes do objetivo da revisão.

A robustez metodológica dos ensaios clínicos incluí-
dos foi avaliada utilizando a escala de Jadad.5 A quali-
dade dos estudos e a força de recomendação foram ava-
liadas utilizando a escala de Strength of Recommenda-
tion Taxonomy (SORT), daAmerican Family Physician.6

RESULTADOS
Da pesquisa realizada obteve-se um total de 307 ar-

tigos. Destes, sete preencheram os critérios de inclusão:
uma MA, uma RS, dois ECA, um EO e duas NOC. Os
Quadros I e II resumem as características dos estudos
selecionados para revisão. Os restantes foram excluídos
por divergirem dos objetivos do trabalho, por não cum-
prirem os critérios de inclusão ou por serem repetidos.
Também foram excluídos os ECA incluídos nas MA e RS.

De forma a facilitar a interpretação optou-se por ana-
lisar os resultados obtidos separadamente para cada
um dos objetivos desta revisão: 1) o AM e o desenvol-
vimento da doença alérgica; 2) dermatite atópica; 3) ri-
nite alérgica; 4) asma; 5) alergia alimentar.

O aleitamento materno e o desenvolvimento de
doença alérgica em geral

O papel do AM na prevenção da doença alérgica tem
sido alvo de estudo por diferentes autores, contudo com

307 artigos identificados na pesquisa

Triagem por leitura de títulos (n=279)

Triagem por leitura do resumo (n=255)

Triagem por leitura integral (n=63)

7 estudos incluidos

28 duplicados excluídos

124 referências excluidas

92 referências excluidas

56 referências excluidas

• Artigos incluidos em MA/RS (10)

• Não satisfaz os critérios de inclusão (46)

Figura 1. Fluxograma de seleção dos estudos.



Rev Port Med Geral Fam 2019;35:203-9

205revisões

resultados controversos. Enquanto alguns estudos de-
monstraram um papel protetor do AM nas doenças
alérgicas, muitos outros não encontraram qualquer as-
sociação ou, pelo contrário, encontraram um aumen-
to do risco de doença alérgica.7

Uma das principais razões pelas quais o efeito do
AM no desenvolvimento de alergias permanece em dis-
cussão deve-se à complexidade imunológica do LM.
Assim, para além da imunidade passiva através das
imunoglobulinas A e G, o LM contém também outros

Revisão sistemática

Referência População Intervenção

Kramer, et al. (2012) Crianças até aos 18 anos de idade AM exclusivo >= 6 meses vs AM exclusivo durante 3-4 meses 
+ aleitamento misto até aos 6 meses

Meta-análise

Referência População Intervenção

Lodge, et al. (2015) Crianças até aos 18 anos de idade Crianças sempre amamentadas vs crianças que nunca foram 
amamentadas:

• AM < 3-4 meses vs superior
• AM prolongado vs curto

Ensaios clínicos

Referência População Intervenção

Kramer, et al. (2007) 17.046 pares mãe-criança, sendo que 13.889 Promoção do AM segundo o modelo da WHO/UNICEF
foram seguidos até aos 6,5 anos

Giwercman, et al. (2010) 411 recém-nascidos com um mês de idade AM exclusivo
seguidos nos primeiros dois anos de vida

Estudo observacional

Referência População Intervenção

Hong, et al. (2014) 10.383 crianças até aos 13 anos AM exclusivo

QUADRO I. Meta-análise, revisão sistemática, ensaios clínicos e estudo observacional 

Legenda: AM = aleitamento materno.

Normas de orientação clínica

Referência Recomendações

EAACI – Food Allergy and Anaphylaxis Guidelines (2014) Recomenda o AM exclusivo para todas as crianças durante os primeiros 
quatro a seis meses de vida

NICE – Maternal and child nutrition (2014) Recomenda o AM exclusivo durante os primeiros seis meses de vida da 
criança e durante a introdução de alimentos sólidos

QUADRO II. Normas de orientação 

Legenda: AM = aleitamento materno; DA = dermatite atópica.



Rev Port Med Geral Fam 2019;35:203-9

206 revisões

fatores que estimulam o sistema imunitário infantil.
Consequentemente, o LM fornece tanto sinais prote-
tores como estimulatórios que podem conferir efeitos
contraditórios no desenvolvimento do sistema imune
e, consequentemente, levar ao desenvolvimento de sus-
cetibilidade para a doença alérgica.7

Em 2014, a European Academy of Allergy and Clini-
cal Immunology (EAACI) publicou uma norma de
orientação clinica8 que recomenda o AM exclusivo para
todas as crianças durante os primeiros quatro a seis
meses de vida.

Os componentes imunomoduladores como, por
exemplo, os ácidos gordos de cadeia longa e oligossa-
carídeos presentes no LM diferem de mãe para mãe, o
que dificulta o estudo do efeito do LM na prevenção da
alergia.9

Também em 2014, o National Institute for Health and
Care Excellence (NICE) publicou uma norma de orien-
tação clinica4 que recomenda o AM durante os primei-
ros seis meses de vida da criança e enquanto for mu-
tuamente desejado pela mãe e pelo filho. Refere ainda
não haver evidência que suporte o aleitamento com
fórmulas hidrolizadas para a prevenção de alergias
quando comparado com o AM.

Dermatite atópica
A dermatite atópica é uma patologia frequente e com

um importante impacto negativo na qualidade de vida.
Nos primeiros meses de vida da criança, situações clí-
nicas de infeções com repercussão cutânea podem ser
erroneamente diagnosticadas como dermatite atópica
e, desta forma, ser um viés quando se analisam os es-
tudos.

Lodge e colaboradores7 encontraram pouca evidên-
cia do efeito protetor do AM na redução do risco de ec-
zema até aos dois anos de idade, sendo que o efeito
protetor se limitou ao AM exclusivo durante 3-4 meses
em estudos transversais. Depois dos dois anos de ida-
de, o efeito protetor do LM desapareceu e aumentou até
o risco de dermatite atópica. O AM parece conferir al-
guma proteção em relação à dermatite atópica nas
crianças de países menos desenvolvidos. Os autores ex-
plicam estes resultados com base na proteção contra in-
feções em idades precoces, nas dermatoses erronea-
mente diagnosticadas como dermatite atópica e ainda
nas diferenças ambientais presentes nos países mais

desenvolvidos que podem aumentar o risco da doen-
ça. Os estudos incluídos nesta meta-análise apresenta-
vam baixa qualidade, tendo sido por isso atribuído um
nível de evidência (NE) 2.

Kramer e colaboradores10 na sua RS incluíram dois
estudos que compararam o efeito do AM exclusivo até
aos 6-7 meses de idade versus o AM durante 3-4 meses
e o eczema atópico nos primeiros 12 meses de vida.
Concluíram que não existe redução significativa do ris-
co de eczema atópico até ao ano de idade com o AM ex-
clusivo.

No ECA de Kramer e colaboradores11 não ficou de-
monstrado um efeito protetor do AM exclusivo ou mis-
to prolongado em relação ao eczema, nas crianças até
aos 6,5 anos de idade. Contudo, os autores referem que
o diagnóstico de dermatite atópica é controverso e que,
como tal, pode estar subestimado.

À semelhança deste estudo, também Giwercman e
colaboradores9 procuraram avaliar o efeito do AM na
prevenção do eczema, verificando um aumento do ris-
co de eczema com o AM exclusivo (RR=2,09; IC95%,
1,15-3,08; p<0,05). Adicionalmente, foi encontrado um
aumento do risco de eczema com o prolongamento da
amamentação (p<0,05).

O estudo observacional de Hong e colaboradores12

comparou a duração do AM e a associação com a der-
matite atópica em crianças coreanas. Verificou-se que
nas crianças com menos de cinco anos de idade, a pre-
valência da dermatite atópica foi 1,56 vezes superior
com a amamentação prolongada (mais de 12 meses)
quando comparada com o grupo de crianças não ama-
mentadas (IC95%, 1,26-1,94). Assim, a prevalência de
dermatite atópica foi associada positivamente à dura-
ção da amamentação (p<0,001). Em relação às crianças
com mais de cinco anos de idade não foi encontrada ne-
nhuma associação estatisticamente significativa entre
a dermatite atópica e a duração da amamentação
(p=0,07). Por fim, o efeito da amamentação nesta doen-
ça não foi modificado pela história familiar de atopia.
Os autores desta revisão explicam isto com base no fac-
to de o leite materno conter muitos fatores, nomeada-
mente alergénios, toxinas e citocinas, que podem pas-
sar da mãe para a criança, assim como haver já uma
predisposição genética destas crianças para o desen-
volvimento de doenças alérgicas.

Em 2014, a NICE publicou uma norma de orientação
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clínica4 que recomenda o AM durante os primeiros seis
meses de vida da criança e refere que o AM exclusivo
durante os primeiros meses de vida pode reduzir o ris-
co de dermatite atópica.

Rinite alérgica
Na meta-análise de Lodge e colaboradores,7 que in-

cluiu cinco estudos coorte e 11 estudos transversais,
verificou-se que o AM prolongado (superior a três me-
ses) versus um curto período de tempo tem um efeito
protetor na rinite alérgica, embora não significativo
(OR=0,92; IC95%, 0,84-1,01). Contudo, após a estratifi-
cação pela idade, este efeito protetor só foi encontrado
nas crianças com menos de cinco anos de idade
(OR=0,79; IC95%, 0,63-0,98), não tendo sido encontra-
da nenhuma associação nas crianças depois dos cinco
anos de idade (OR=1,05; IC95%, 0,99-1,12). Um dos es-
tudos transversais incluídos na MA estudou a interação
com a história familiar de atopia e não encontrou as-
sociação.

Asma
Na meta-análise de Lodge e colaboradores,7 as crian-

ças que foram amamentadas tiveram uma redução do
risco de asma entre os cinco e os 18 anos de idade
(OR=0,88; IC95%, 0,82-0,95). Contudo, após a estratifi-
cação pelo nível de desenvolvimento do país, este efei-
to protetor foi superior nos países subdesenvolvidos.

Os autores explicam este facto com base na elevada
prevalência de infeções respiratórias nas crianças des-
tes países, sendo que estas são um importante fator de
risco para o desenvolvimento de asma. Por outro lado,
as medidas de higiene, vacinação e cuidados de saúde
são também mais precários nestes países.

Quando estudado o AM exclusivo durante pelo me-
nos três a quatro meses versus inferior a três meses nas
crianças dos cinco aos 18 anos de idade não foi encon-
trada nenhuma associação entre o AM exclusivo supe-
rior a três meses e a redução de asma nestas crianças.

Pelo contrário, nessa mesma faixa etária, quando se
comparou o AM prolongado (superior a três meses)
versus um curto período de tempo este mostrou ser
protetor quando prolongado (OR=0,90; IC95%, 0,84-
-0,97) e, em especial, nos países menos desenvolvidos
(OR=0,86; IC95%, 0,79-0,94). Já quando se estratificou
pela história familiar de atopia não foi encontrada ne-

nhuma associação entre AM e asma nas crianças com
e sem história familiar de atopia (OR=1,08; IC95%, 0,74-
-1,58 e OR=1,2; IC95%, 0,91-1,59, respetivamente).

A revisão sistemática de Kramer10 verificou que não
existe redução do risco de asma nas crianças entre os
5-6 anos de idade com o AM exclusivo.

Ressalve-se que as definições de asma nos diferen-
tes estudos são variadas e que pode haver alguma con-
fusão entre asma e sibilância recorrente. Por outro lado,
houve diferenças em relação à faixa etária avaliada nos
diferentes estudos.

Alergia alimentar
Um grande obstáculo nos estudos que avaliam a aler-

gia alimentar é a sua própria definição.
Na meta-análise de Lodge e colaboradores7 não se

encontrou associação entre o AM prolongado versus
um curto período de tempo no desenvolvimento de AA
(OR=1,02; IC95%, 0,88-1,18). Quando foi investigada a
interação da história familiar de atopia com o AM e o
desenvolvimento de alergia alimentar foi encontrado
um risco superior nas crianças com história de atopia
(OR=5,3; IC95%, 1,2-24,1).

A revisão sistemática de Kramer10 verificou que não
existe redução do risco de alergia alimentar até ao ano
de idade com o AM exclusivo até aos 6-7 meses de ida-
de (RR=0,77; IC95%, 0,25-2,41) nem aos cinco anos de
idade (RR=0,61; IC95%, 0,12-3,19).

CONCLUSÃO
O aleitamento materno tem benefícios para a mãe e

para a criança, devendo por isso ser recomendado pelo
menos nos primeiros quatro meses de vida e devendo
ser continuado até aos seis meses de idade.13

Contudo, o seu papel na prevenção da doença alér-
gica permanece controverso.

Em relação ao efeito do AM na prevenção da der-
matite atópica não existe evidência científica de que o
AM seja protetor. Contudo, nas crianças de países me-
nos desenvolvidos, parece que o AM confere alguma
proteção em relação a esta patologia. Por outro lado, em
alguns estudos houve inclusivamente uma associação
positiva entre a dermatite atópica e o AM prolongado
(duração superior a 12 meses).

No que concerne à rinite alérgica, o AM parece pre-
veni-la em crianças até aos cinco anos de idade. Con-
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tudo, a prevalência desta patologia aumenta a partir
dos três anos de idade, tendo um pico na adolescência;
o facto de nos diferentes estudos não ter sido feito um
acompanhamento das crianças até à adolescência pode
ter levado à perda de alguns casos de rinite alérgica.

Relativamente à asma, os estudos foram mais con-
sensuais, mostrando um efeito protetor do AM mesmo
em crianças até aos 18 anos de idade.

Quanto à alergia alimentar, os estudos são mais li-
mitados e o próprio diagnóstico desta patologia é con-
troverso. Desta forma, não foi encontrada uma asso-
ciação entre o AM e a prevenção da alergia alimentar.

A presente revisão apresenta várias limitações, a pri-
meira das quais está relacionada com o facto dos estu-
dos utilizados não serem uniformes na definição dos di-
ferentes tipos de doenças alérgicas. Por outro lado,
acresce ainda a multiplicidade de fatores externos en-
volvidos, nomeadamente o ambiente, a genética e a
própria complexidade imunológica do LM e da sua in-
teração com a flora intestinal e sistema imune do la-
tente.

Outra limitação envolve o curto tempo de segui-
mento das crianças.

Assim, face ao exposto, é possível afirmar que o AM
tem efeito protetor no aparecimento de asma (SORT A)
e rinite alérgica (SORT B). Relativamente à alergia ali-
mentar e à dermatite atópica, os resultados são con-
troversos; como tal, não é possível confirmar o seu efei-
to protetor (SORT B). Desta forma, são necessários es-
tudos de elevada qualidade, metodologia homogénea,
amostras relevantes e mais prolongados para verificar
o efeito do AM na doença alérgica ao longo do tempo.
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ABSTRACT

BREASTFEEDING AND ALLERGIC DISEASE PREVENTION: AN EVIDENCE-BASED REVIEW
Introduction: Allergic diseases are among the most common diseases affecting children and have a substantial impact on the
quality of life of patients and/or caregivers. Breast milk is the food of choice in the first year of life, with several established be-
nefits. However, its role in the prevention of allergic diseases is controversial.
Objective: To determine the effect of breastfeeding compared with adapted formula or mixed feeding in the reduction of al-
lergic disease in children up to 18 years of age.
Data sources: MEDLINE and Evidence-based medicine databases.
Review methods: Research of studies published between January 2007 and March 2017, in Portuguese, English, and Spanish,
using the MeSH terms: breastfeeding, atopic dermatitis, allergic rhinitis, asthma, and food hypersensitivity. The American Fami-
ly Physician's Strength of Recommendation Taxonomy (SORT) was used to establish the quality of the studies and define the
strength of recommendation.
Results: Three hundred and seven articles were obtained and seven met the inclusion criteria: one meta-analysis, one syste-
matic review, two randomized clinical trials, one observational study, and two clinical guidelines. Overall, in relation to atopic
dermatitis, it appears that breastfeeding is protective mainly up to two years of age, although some studies didn’t find any as-
sociation. In relation to allergic rhinitis, breastfeeding was protective up to five years of age and in asthma until 18 years of age.
Finally, for food allergy, no association with breastfeeding was found.
Conclusions: Breastfeeding has a protective effect on the onset of asthma (SORT A) and allergic rhinitis (SORT B). Regarding
food allergy and atopic dermatitis, the results are controversial, therefore, it is not possible to confirm its protective effect (SORT
B). In face of this results further studies of good quality and for long periods of time are required.

Keywords: Breastfeeding allergic disease; Asthma; Allergic rhinitis; Atopic dermatitis.
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INTRODUÇÃO

A
Organização Mundial da Saúde reconhece
que “é (…) importante reconhecer identida-
des que não se enquadrem no binarismo das
categorias sexuais: feminino ou masculino”.1*

A transexualidade integra o espectro das perturbações
da identidade de género e compreende a existência de
uma discrepância entre o sexo biológico (característi-
cas anatómicas e fisiológicas que definem homem e
mulher) e a identidade de género (“(…) papéis social-

Rev Port Med Geral Fam 2019;35:210-22

210

Ana Gabriela Oliveira,1 Ana Filipa Vilaça,2 Daniel Torres Gonçalves3

Da transexualidade à disforia
de género: protocolo de 
abordagem e orientação nos
cuidados de saúde primários

RESUMO
Objetivo: Elaborar um protocolo de atuação clínica perante o diagnóstico de transexualidade, com ou sem disforia de género,
a ser aplicado nos cuidados de saúde primários.
Fontes de dados e métodos de revisão: Pesquisa na base de dados PubMed de artigos desde 2010 até à atualidade, com as
palavras-chave Gender dysphoria e Transsexualism. Pesquisa de legislação portuguesa aplicável ao tema. 
Resultados: Todo o médico de família deve conhecer o normal desenvolvimento sexual de um indivíduo. Só assim conseguirá
identificar alguns desvios ao binarismo feminino/masculino e reconhecer uma perturbação da identidade género. Através de
uma história clínica minuciosa, baseada na história sexual, e de um exame objetivo dirigido é possível fazer o diagnóstico, que
assenta essencialmente nos critérios do DSM-5 e CID-10. Posteriormente, o médico de família pode orientar o doente para os
cuidados hospitalares para que seja acompanhado por uma equipa multidisciplinar. Para além disto, deve também requisitar
meios complementares de diagnóstico para monitorizar os efeitos secundários das terapêuticas instituídas.
Conclusão: O diagnóstico diferencial da transexualidade é complexo e nem sempre de fácil resolução. O médico de família as-
sume uma posição privilegiada neste diagnóstico ao acompanhar de perto o desenvolvimento do indivíduo desde o nascimen-
to até à idade adulta. A implementação de um protocolo pioneiro de abordagem da transexualidade com/sem disforia de gé-
nero, que uniformize a conduta médica, tem por objetivos evitar atrasos no diagnóstico e o perpetuar do sofrimento individual.

Palavras-chave: Transsexualidade; Disforia de género; Cuidados de saúde primários; Legislação.

mente construídos, comportamentos, atividades, e atri-
butos que a sociedade considera apropriado para o ho-
mem e para a mulher (…)”, com os quais a pessoa se
identifica, independentemente do sexo biológico atri-
buído ao nascimento).2-6 A não conformidade entre o
sexo biológico e a identidade de género é responsável,
muitas vezes, por sentimentos de angústia e infelicida-
de pela pessoa que a experiencia, sendo esta condição
designada por disforia de género.4,6-7 A World Professio-
nal Association for Transgender Health (WPATH) con-
sidera que apenas algumas pessoas com variabilidade
de género experimentam disforia de género em algum
momento da sua vida. Ou seja, a transexualidade e a
disforia de género nem sempre coexistem.8

Atualmente, a abordagem de questões relacionadas
com a transexualidade, por parte dos profissionais de

revisões DOI: 10.32385/rpmgf.v35i3.12105

* Tradução livre.



Rev Port Med Geral Fam 2019;35:210-22

211revisões

saúde, ainda se associa a preconceitos e emoções ne-
gativas, o que leva a constrangimentos na consulta.6,9 A
desmistificação destes preconceitos e a clarificação
deste assunto só poderão ser atingidas através de um
forte investimento na formação dos profissionais,6 no-
meadamente no fornecimento de ferramentas que per-
mitam um diagnóstico mais assertivo e uma aborda-
gem e orientação mais adequadas.9

Assim, com esta revisão temática pretende-se elabo-
rar um protocolo de orientação e atuação clínica, ao ní-
vel dos cuidados de saúde primários, perante situações
de transexualidade com ou sem disforia de género.

MÉTODOS
Pesquisa na base de dados PubMed de artigos des-

de 2010 até à atualidade, com as palavras-chave Gen-
der dysphoriae Transsexualism.Os artigos utilizados fo-
ram selecionados pela pertinência do resumo para o
objetivo deste trabalho e encontravam-se maioritaria-
mente redigidos em inglês. Pesquisa de legislação por-
tuguesa aplicável ao tema.

RESULTADOS
1. Desenvolvimento da identidade de género e papel
do médico de família

A identidade de género não é algo inato, mas antes
algo que se vai construindo ao longo do desenvolvi-
mento biopsicossocial e sexual de um indivíduo.4 Os
primeiros sinais relacionados com a perturbação da
identidade de género podem manifestar-se numa fase
precoce do desenvolvimento (2-3 anos),2 na adoles-

cência (ocasionalmente em paralelo com a puberdade)
ou já na idade adulta.8

As crianças estabelecem a sua identidade de género na
primeira infância (Figura 1) que é congruente, na maio-
ria dos casos, com o seu sexo biológico, permanecendo
fixa ao longo da vida. Contudo, crianças com apenas dois
anos podem apresentar características que podem indi-
car disforia de género por expressarem um desejo de ser
do outro sexo e um desconforto grave e persistente em
relação aos seus caracteres sexuais primários. Para além
disto, é possível que prefiram roupas, brinquedos e jogos
que são comummente associados ao sexo oposto. Estas
crianças podem manifestar alguns sinais de ansiedade ou
até mesmo depressão.8 Na maioria das crianças (80 a
95%), a disforia de género desaparece antes ou com o iní-
cio da puberdade.3-4 Porém, em algumas, a disforia de gé-
nero intensifica-se com o desenvolvimento dos caracte-
res sexuais secundários, o que requer particular atenção
por parte do médico.4 Em não raros casos, os primeiros
sinais de disforia de género surgem durante a adoles-
cência e tendem a persistir mais frequentemente na vida
adulta,3 ao contrário de quando surgem na infância. A in-
tensidade da disforia de género bem como a sua idade de
início são habitualmente preditores da persistência des-
te transtorno na idade adulta.

O médico de família assume uma posição privile-
giada para avaliar o desenvolvimento e a maturação da
identidade de género. Ao longo das várias consultas de
saúde infantil que vai realizando, vai contactando, ob-
servando e avaliando a criança/adolescente, criando
oportunidades para se aperceber do referido transtor-

3-4
meses

1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos 6 anos

� Distinção 
de rostos 
femininos de
rostos 
masculinos

� Preferência por
brinquedos de acordo
com o sexo

� Opção por pares do mesmo género
� Meninas: adotam comportamentos socialmente mais desejáveis
� Meninos: têm comportamentos mais agressivos

Figura 1. Desenvolvimento da identidade de género na primeira infância.10
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no. O Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil
preconiza a avaliação do desenvolvimento sexual aos
três anos, aos 10 anos, entre os 12 e 13 anos e, por últi-
mo, entre os 15 e 18 anos.10 Resumidamente, o médico
faz uma avaliação, ajustada à idade, da identidade de
género e da orientação sexual, bem como da existência
de relações íntimas com comportamentos sexuais e o
uso de contraceção.

2. Dados epidemiológicos
Não foram realizados estudos epidemiológicos for-

mais sobre a incidência e a prevalência da transexuali-
dade.2 Especificamente em Portugal, os dados sobre a
prevalência de transexuais são ainda inexistentes.6 O
que se tem verificado ao longo dos últimos anos é um
crescente aumento da prevalência de transexuais com
disforia de género que recorrem aos serviços de saúde
em busca de auxílio.3 Um achado consistente na litera-
tura é que esta perturbação da identidade de género
ocorre muito mais frequentemente nos homens que
nas mulheres, numa relação de 3 para 1.2,9 Outros da-
dos sugerem que apenas 1/3 das crianças transgénero
serão transexuais na vida adulta. Pelo contrário, 80%
dos adolescentes transgénero serão transexuais na vida
adulta.8

Dados oriundos de países ocidentais (Suécia, Reino
Unido, Holanda, Alemanha e Bélgica) sugerem que
aproximadamente um em 30.000 homens adultos e um
em 100.000 mulheres adultas procuram cirurgia de rea-
tribuição sexual.1 Em Portugal, segundo dados de 2014,
foram submetidas a este tipo de cirurgia, no Hospital
de Santa Maria e no Hospital de Jesus, em Lisboa, 11
pessoas – masculino para feminino – e 25 pessoas – fe-
minino para masculino – entre junho de 2005 e setem-
bro de 2013.1 É possível que a falta de coerência entre
os dados europeus e portugueses mencionados se deva
a uma melhor aceitação social à mudança de sexo por
parte da mulher.3,6-7 Em 2016 foram realizadas em Por-
tugal 11 cirurgias de reatribuição sexual, quase tantas
como as ocorridas entre 2012 e 2015.11

3. Diagnóstico e orientação clínica
O diagnóstico de transexualidade com/sem disforia

de género é difícil e requer profissionais experientes,4

sendo a suspeição clínica e o encaminhamento da res-
ponsabilidade do médico de família.

Os indivíduos transexuais recorrem ao médico de fa-
mília, já tardiamente, quando o sofrimento tem reper-
cussões no seu quotidiano. Este constitui, quase sem-
pre, o primeiro ponto de contacto entre estes indivíduos
e os cuidados médicos.6

Genericamente, os transexuais procuram ajuda mé-
dica pelos seguintes motivos: presença de fantasias e
comportamentos de géneros cruzados, com preferên-
cia por jogos, roupa e atividades típicas do género opos-
to; existência de um grande desconforto com o seu sexo
biológico e com o papel de género que lhes é atribuí-
do; desejo que expressam em serem tratados pelo gé-
nero com que se identificam; procurar fazer amizades
com pares do sexo oposto; adoção de um primeiro
nome consistente com o género com o qual se identi-
ficam; acentuado mal-estar com repercussão significa-
tiva no funcionamento social; se sexualmente ativos,
não mostram ou não permitem ser tocados nos órgãos
sexuais; aquisição, sem prescrição nem supervisão, de
supressores hormonais dos esteroides gonadais.8,12

Mais concretamente, nos rapazes deve fazer levan-
tar a suspeita de perturbação da identidade de género:
comportamentos e maneirismos femininos (e.g., uso de
maquilhagem); vestir roupas femininas; preferir brin-
car com raparigas e com bonecas; identificar-se com
personagens femininas nas histórias infantis; evitar
desportos ou atividades socialmente atribuídos ao gé-
nero masculino; expressar desejo de serem raparigas;
relatar sentirem-se raparigas num corpo de rapaz; ma-
nifestar aversão pelos genitais ao ponto de os esconder
ou mesmo mutilá-los. Por outro lado, nas raparigas
deve atentar-se: a manifestação de interesses e com-
portamentos masculinos; vestir roupas masculinas;
brincar com rapazes; urinar em pé; acreditar veemen-
temente que desenvolverão um pénis; muita angústia
perante a menarca e o desenvolvimento dos caracteres
sexuais secundários; e o disfarçar de características fe-
mininas (e.g., o uso de ligas/faixas ou roupas largas com
o objetivo de disfarçar as mamas). Todas as manifesta-
ções elencadas devem constituir sinais de alerta para
os médicos de família que acompanham o desenvolvi-
mento destes indivíduos.8

Na presença de um indivíduo com estas manifesta-
ções, o médico deve sempre tentar excluir alguns diag-
nósticos diferenciais que podem mimetizar uma transe-
xualidade com/sem disforia de género (transexualidade



secundária). Médicos mais inexperientes podem con-
fundir sinais de disforia de género com delírios. Algumas
pistas são: a maioria das crianças e adolescentes com dis-
foria de género não sofre de doença psiquiátrica grave
que curse com distúrbios psicóticos; é mais comum, nes-
tas faixas etárias, a coexistência de ansiedade, depressão,
transtorno desafiador de oposição ou até mesmo per-
turbações do espectro do autismo4 que devem ser pri-
mariamente excluídas antes de se partir para um diag-
nóstico de perturbação da identidade de género.8

Perante uma suspeita clínica de perturbação da iden-
tidade de género, o médico deve encará-la como uma
variante do normal,2,9 ao invés de a julgar e discriminar.3

A anamnese deve ser detalhada,13 enfatizando o de-
senvolvimento da identidade de género desde a infân-
cia até ao presente e avaliando a personalidade do in-
divíduo e as comorbilidades psiquiátricas.2 O testemu-
nho de alguém próximo13 e o uso de questionários de
avaliação, como o Gender Identity/Gender Dysphoria
Questionnaire for Adolescents and Adults e o Recalled
Childhood Gender Questionnaire-Revised, podem ser
úteis para complementar a informação.2

Na CLASSIFICAÇÃOINTERNACIONALDEDOENÇASEPROBLEMAS

RELACIONADOS COM A SAÚDE, 10.ª edição (CID-10), o diag-
nóstico de transexualidade é codificado na rubrica F64.0
(Perturbações da Identidade Sexual), integrada nas Per-
turbações do Comportamento e da Personalidade do
Adulto. No MANUAL DE DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICA DAS PER-
TURBAÇÕESMENTAIS, 5.ª edição (DSM-5), o diagnóstico é co-
dificado como Disforia de Género (DG) nas rubricas 302.6
(DG em Crianças), 302.85 (DG em Adolescentes e Adul-
tos), com referência aos códigos correspondentes da CID-
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10. Ambos os sistemas de classificação incluem critérios
de diagnóstico (Quadro I) amplamente sobreponíveis,
salvo no que se refere à duração das manifestações (pelo
menos dois anos na CID-10 e seis meses no DSM-5).1 Os
critérios de diagnóstico do DSM-5 são considerados mais
inclusivos que os da CID-10, na medida em que o pri-
meiro inclui as perturbações do desenvolvimento sexual
(e.g., síndroma de insensibilidade aos androgénios e a
hiperplasia adrenal congénita) e o segundo exclui.9

Feito o diagnóstico, o médico de família deve: explo-
rar a identidade e a expressão de género, assim como as
opções para aliviar o desconforto (sentimentos de dis-
foria e o impacto do estigma); tratar a sintomatologia
que possa surgir concomitantemente; disponibilizar
aconselhamento e psicoterapia de suporte; trabalhar
junto da família; ajudar a gerir a confusão, a negação, a
ambivalência (conspiração do silêncio), a identificação
com a homossexualidade e a aceitação; disponibilizar
apoio psicológico; intervir na comunidade, defenden-
do o bem-estar das crianças/indivíduos e das suas fa-
mílias; prevenir o risco de isolamento social; articular
com outras especialidades e, por fim, elaborar relatório
para a referenciação hospitalar. A avaliação destes indi-
víduos deve ser multidisciplinar, devendo fazer parte
desta equipa não só o médico de família como também
o psiquiatra/psicólogo, o endocrinologista, o cirurgião
plástico e o assistente social.8

Os hospitais públicos que apresentam consulta diri-
gida a transexuais e que realizam cirurgia de reconfigu-
ração genital são o Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra e, mais recentemente, o Centro Hospitalar de
São João.14Os médicos de família podem encaminhar es-

Critérios de diagnóstico (CID-10 e DSM-5)

1.o Critério Marcada incongruência entre o género experienciado ou expresso e as características sexuais primárias ou 
secundárias

Forte desejo de alterar as características sexuais primárias ou secundárias e pertencer ao outro género (ou um 
alternativo)

Forte desejo de ser tratado como pertencendo ao outro género (ou um alternativo)

Forte convicção de sentir e reagir como o outro género (ou um alternativo)

2.o Critério Condição associada a sofrimento significativo ou limitações no funcionamento social, ocupacional e noutras áreas 
importantes do funcionamento

QUADRO I. Critérios de diagnóstico de perturbação da identidade de género com disforia de género3



tes indivíduos, através da via ALERT P1, para Centro
Hospitalar e Universitário de Coimbra (Consulta de psi-
quiatria geral – Consulta de sexologia) ou para o Centro
Hospitalar de São João (Consulta de psiquiatria geral –
Consulta de sexologia), tendo em conta o interesse do
utente, a proximidade geográfica e os tempos médios de
resposta.14 Também o Hospital Magalhães Lemos apre-
senta, no âmbito da consulta de psiquiatria geral, uma
consulta de sexologia, para a qual também é possível re-
ferenciar.11 Para além dos hospitais públicos menciona-
dos existem também vários hospitais privados da região
de Lisboa, aos quais os transexuais recorrem pela res-
posta insuficiente do serviço público.11

4. Opções terapêuticas
O processo de transição de género/sexo é algo com-

plexo pois integra tratamentos reversíveis, parcialmente
reversíveis e irreversíveis.8Por isso, a decisão de mudar de
sexo é bastante difícil, devendo ser bem ponderada pelo
indivíduo, que deve ser sempre acompanhado por uma
equipa multidisciplinar durante todo o processo.

A psicoterapia pode ser útil na medida em que pre-
tende explorar/clarificar a identidade, o papel de gé-
nero e as suas expressões, avaliar/aliviar o impacto ne-
gativo da disforia e estigma sobre a saúde mental, ali-

viar a internalização da transfobia,
mobilizar e reforçar suporte social e
de pares, melhorar a imagem cor-
poral e promover a resiliência.2,6

As opções terapêuticas reversí-
veis incluem o tratamento com aná-
logos da GnRH que suprimem a pro-
dução de estrogénios e testosterona
e, assim, interrompem o desenvol-
vimento de caracteres sexuais se-
cundários indesejáveis. As terapêu-
ticas parcialmente reversíveis in-
cluem os tratamentos hormonais fe-
minilizantes e masculinizantes, com
estrogénios e testosterona, respeti-
vamente. Por fim, das terapêuticas
irreversíveis fazem parte as cirurgias
para redesignação sexual.8

Antes de iniciar qualquer trata-
mento hormonal, o médico de fa-
mília deve fazer um exame físico

completo com biometria e pressão arterial. A realiza-
ção de exames da mama, genitais e reto deve ser ba-
seada no risco individual e familiar.8

Os critérios para a administração de análogos da
GnRH, injetáveis mensalmente (3,75mg) ou trimestral-
mente (11,25mg)3 são: estádio 2 de Tanner; pelo menos
12 anos e puberdade tardia.4 Têm poucos efeitos se-
cundários; porém, a sua utilização é muito dispendio-
sa, o que constitui uma desvantagem.3

Por sua vez, a terapêutica hormonal masculinizante
e feminilizante está indicada para indivíduos com pelo
menos 16 anos,4mediante o consentimento dos seus re-
presentantes legais e se a disforia de género experien-
ciada for de tal forma intensa que seja prejudicial para
o indivíduo.15 Caso contrário, esta terapêutica só deve-
rá ter lugar a partir dos 18 anos,16 ainda que tal não re-
sulte diretamente dos preceitos legais vigentes.

A terapêutica hormonal masculinizante inclui o tra-
tamento com testosterona cujos efeitos são apresenta-
dos no Quadro II.

Por sua vez, a terapêutica hormonal feminilizante
utiliza estrogénios (etinilestradiol) e antiandrogénios
(os mais usados são a ciproterona 50mg 1id ou 2id e a
espironolactona 50-100mg 2id)3 cujos efeitos estão
enunciados no Quadro III.

Rev Port Med Geral Fam 2019;35:210-22

214 revisões

Terapêutica hormonal masculinizante

Efeito Início esperadoA Máximo efeito esperadoB

Oleosidade da pele/acne 1-6 meses 1-2 anos

Crescimento do pelo facial/corporal 3-6 meses 3-5 anos

Alopecia androgénica › 12 mesesC Variável

Aumento da massa muscular/força 6-12 meses 2-5 anosD

Redistribuição da gordura corporal 3-6 meses 2-5 anos

Fim da menstruação 2-6 meses n/a

Aumento do clitóris 3-6 meses 1-2 anos

Atrofia vaginal 3-6 meses 1-2 anos

Engrossamento da voz 3-12 meses 1-2 anos

QUADRO II. Efeito das hormonas masculinizantes e tempo esperado para o 
início do efeitoA8

A – Adaptado com a autorização de Hembree, et al. (2009).

B – As estimativas representam observações clínicas publicadas e não publicadas.

C – Altamente dependente da idade e hereditariedade.

D – Dependem significativamente da quantidade de exercício.



A terapêutica hormonal masculi-
nizante e feminilizante, à seme-
lhança do que acontece com outros
tratamentos, envolve riscos (Quadro
IV) que exigem da parte da equipa
multidisciplinar que acompanha o
doente, em particular do médico de
família, uma atenção redobrada e
uma monitorização individualiza-
da. O seguimento deve incluir uma
avaliação cuidadosa dos sinais de
insuficiência cardiovascular, através
da medição da pressão arterial, pul-
so, peso, eletrocardiograma e eco-
cardiograma e radiografia do tórax.
A avaliação laboratorial deve basear-
-se nos riscos específicos de cada te-
rapêutica, na presença de comorbi
lidades, bem como fatores de risco
individuais e familiares.8

Existem contraindicações absolu-
tas à terapêutica feminilizante que
devem ser consideradas, como:
eventos trombóticos venosos ante-
riores, histórico de neoplasias estro-
génio-dependentes e doença hepática crónica em está-
dio terminal. Por outro lado, as contraindicações abso-
lutas à terapêutica masculinizante são: gravidez, doen-
ça coronária instável e policitemia. Em ambas as
terapêuticas deve ser feita a prevenção dos fatores de ris-
co cardiovascular. Para além disto, o médico de família
deve otimizar a terapêutica, referenciar o indivíduo a
cardiologia se houver antecedentes de doença cardio-
vascular ou cerebrovascular e, ainda, instituir uma con-
traceção eficaz.8

As terapêuticas irreversíveis incluem as intervenções
cirúrgicas de redesignação sexual. A WPATH requer no
mínimo um ano de experiência a tempo inteiro de apre-
sentação e vivência do sexo desejado, em simultâneo
com o tratamento hormonal. Só passado este tempo é
que o indivíduo, sendo maior de idade,17 pode optar
pela cirurgia.2 Estudos de follow-upmostram que a ci-
rurgia de reatribuição sexual tem efeitos benéficos ine-
gáveis sobre o bem-estar subjetivo, autoimagem e fun-
ção sexual. Porém, alguns estudos revelam arrependi-
mento persistente e suicídio subsequente.8 Por este mo-
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tivo, torna-se essencial que a escolha por estes méto-
dos deva ser tomada em plena consciência. 

5. Prognóstico
Quanto mais intensa a incongruência entre sexo bio-

lógico e género, maior a probabilidade de persistir na
vida adulta e maiores são as consequências (Quadro V)
no funcionamento global do indivíduo. 

6. Legislação Portuguesa
A análise da legislação relativamente à disforia de

género que interessa no âmbito do presente artigo
prende-se com duas vertentes. Em primeiro lugar, é re-
levante analisar os contornos legislativos quanto à ci-
rurgia para a transição de género. Em segundo lugar, é
pertinente analisar os efeitos ao nível do registo civil
quanto à transição de género – em particular no que
concerne à alteração do sexo e do nome.

6.1. Da cirurgia para a transição de género
A cirurgia para a transição de género, prevista desde

Terapêutica hormonal feminilizante

Efeito Início esperadoA Máximo efeito
esperadoB

Redistribuição da gordura corporal 3-6 meses 2-5 anos

Diminuição da massa muscular/força 3-6 meses 1-2 anosC

Suavização da pele/ diminuição da oleosidade 3-6 meses Desconhecido

Diminuição da líbido 1-3 meses 1-2 anos

Diminuição das ereções espontâneas 1-3 meses 3-6 meses

Disfunção sexual masculina Variável Variável

Crescimento mamário 3-6 meses 2-3 anos

Diminuição do volume testicular 3-6 meses 2-3 anos

Diminuição da produção de esperma variável variável

Perda e crescimento desacelerado do pelo 6-12 meses › 3 anosD

corporal e facial

Calvície de padrão masculino 1-3 meses 1-2 anos

QUADRO III. Efeito das hormonas feminilizantes e tempo esperado para o 
início do efeitoA8

A – Adaptado com a autorização de Hembree, et al. (2009).

B – As estimativas representam observações clínicas publicadas e não publicadas.

C – Altamente dependente da idade e hereditariedade.

D – Dependem significativamente da quantidade de exercício.



1995 no então Código Deontológico dos Médicos,18 está
prevista nos artigos 77.º e seguintes do Regulamento de
Deontologia Médica.19 A referida cirurgia depende da
obtenção de dois diagnósticos de disforia de género,
elaborados por duas equipas multidisciplinares distin-
tas. Cada uma destas é constituída por um médico es-
pecialista em psiquiatria e outro em endocrinologia e
ainda um médico com competência em sexologia clíni-
ca.20 Além dos diagnósticos, é necessário que o doente
seja maior de idade e cognitivamente capaz.17 Note-se
ainda que o consentimento informado para a cirurgia
deverá ser prestado, obrigatoriamente, por escrito e na
presença de uma testemunha.21 Por fim, é de referir que
o Regulamento não prevê a emissão prévia de parecer
da Ordem dos Médicos quanto à cirurgia. Contudo, tal
realidade constituirá uma recomendação da Ordem.11

6.2. Do registo civil e da transição de género
O nascimento é obrigatoriamente objeto de regis-

to,22 do qual é lavrado assento onde consta o nome e o
sexo do registando.23 Na redação original do Código de
Registo Civil (adiante CRC) não estava prevista a possi-
bilidade da alteração do sexo no registo.† Tal situação
conduzia a que o interessado em ver o seu sexo altera-
do junto do registo civil se visse obrigado a intentar
uma ação judicial contra o Estado português. Em par-
ticular a partir de 1984,24 a jurisprudência dos tribunais
superiores veio a dar genericamente provimento a tais
pedidos.

Com a publicação da Lei n.º 7/2011, de 15 de março,
os interessados passaram a dispor de um procedimen-
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Riscos associados à terapêutica hormonal

Nível de risco Terapêutica feminilizante Terapêutica masculinizante

Provável aumento de risco Doença tromboembólica venosaA Policitemia
Cálculos biliares Aumento de peso
Enzimas hepáticas elevadas Acne
Aumento de peso Alopecia androgénica
Hipertrigliceridemia Apneia do sono

Provável aumento de risco na presença Doença cardiovascular
de fatores de risco adicionaisB

Possível aumento de risco Hipertensão Enzimas hepáticas elevadas
Hiperprolactinemia ou prolactinoma Hiperlipidemia

Possível aumento de risco na presença Diabetes tipo 2 Desestabilização de certos transtornos
de fatores de risco adicionaisB psiquiátricosC

Doença cardiovascular
Hipertensão
Diabetes tipo 2

Sem aumento de risco ou evidência de Cancro da mama Perda da densidade óssea
risco não documentada Cancro do pescoço

Cancro do ovário
Cancro do útero
Cancro da mama

QUADRO IV. Riscos associados à terapêutica hormonal8

Legenda: os riscos que estão a negrito são clinicamente significativos.

A – O risco é maior com a administração de estrogénios orais do que com a administração de estrogénios transdérmicos.

B – Outros fatores de risco incluem a idade.

C – Incluem transtorno bipolar, esquizoafetivo e outros que podem incluir sintomas maníacos ou psicóticos. Este evento adverso parece estar associa-

do a doses mais altas ou concentrações suprafisiológicas de testosterona no sangue.

† O artigo 104.º do CRC previa as situações em que era possível alterar o nome no
registo, de onde não constava a mudança de sexo.



to que corre perante a conservatória do registo civil.
Este diploma veio regular o procedimento de mudan-
ça de sexo no registo civil e correspondente alteração
de nome próprio, passando o CRC a prever o averba-
mento da mudança de sexo no assento de nascimen-
to.25-26 Para instruir o pedido, o interessado, maior de
idade, tem de apresentar o pertinente requerimento e
um relatório médico. Este relatório deverá comprovar
“o diagnóstico de perturbação de identidade de género,
também designada como transexualidade”. O relatório
deverá ser elaborado por uma equipa clínica multidis-
ciplinar de sexologia clínica, constituída “pelo menos
por um médico e um psicólogo”.27

Note-se que recentemente foram apresentados dois
diplomas, ainda não aprovados, que visam alterar o
procedimento de mudança de sexo no registo civil.‡

Ambas as iniciativas legislativas apresentam em co-
mum a alteração no sentido de deixar de ser necessá-

rio qualquer relatório médico. Assim, de acordo com
tais diplomas, o provimento do pedido para mudança
de sexo passaria a depender exclusivamente do pedido
apresentado junto da conservatória do registo civil. De
notar que ambas as iniciativas mereceram a censura da
parte do Conselho Nacional de Ética para as Ciências
da Vida.1,15 �

7. Protocolo de orientação clínica nos cuidados de
saúde primários (ANEXO 1)

CONCLUSÃO
Assim como a sexualidade de um indivíduo não pode

ser reduzida ao sexo ou ao género, também a identida-
de de género de uma pessoa não determina a sua iden-
tidade sexual.1 A discrepância existente entre a identi-
dade de género e a identidade sexual designa-se por
transexualidade. Esta é, frequentemente, causa de um
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• Não desenvolvimento de relacionamentos típicos da idade, com pares do mesmo sexo

• Não aquisição de competências sociais que conduz a um afastamento, cada vez maior, do grupo de pares

• Abstinência/recusa escolar/laboral

• Estigmatização/descriminação/vitimização/marginalização

• Baixo autoconceito/baixa autoestima7

• Coexistência de comorbilidades psiquiátricas (ansiedade; perturbação disruptiva do comportamento; perturbação do controlo
do impulso; perturbações depressivas)

• Não-aceitação/ostracismo por parte dos pares que pode derivar em mais problemas de comportamento

• Coexistência de perturbação do espectro do autismo

• Primeiro pedido de cirurgia depois dos 30 anos

• Transtorno da personalidade

• Transexualismo secundário

• Mau suporte familiar

• Orientação heterossexual

• Resultados cirúrgicos insatisfatórios com aparência pouco harmoniosa/atraente

QUADRO V. Características associadas a pior prognóstico8

‡ Projeto de Lei n.º242/XIII/1.ª, apresentado pelo Bloco de Esquerda, e Projeto de Proposta de Lei que estabelece o direito à autodeterminação da identidade de género e
expressão de género e o direito à proteção das características sexuais de cada pessoa, do Governo.
 Parecer 91/CNECV/2017: “O CNECV (…) considera que a [proposta legislativa em apreço] não é merecedora de aprovação ética pelas razões seguintes: a) interpreta o “re-
conhecimento da identidade e/ou expressão de género” como “livre autodeterminação do género”, autonomizando esse conceito do conceito de sexo (…); b) remete para
um exercício simples de vontade individual o ato de identificação pessoal no registo civil, desconsiderando a sua natureza pública, com todas as consequências daí adve-
nientes, em termos de certeza e de segurança jurídicas (…)”. Parecer 94/CNECV/2017 (relatório): “O valor da apreciação, cuja responsabilidade é confiada ao Conservador
representa outra grande fragilidade do Projeto, embora o essencial continue a residir na natureza, quase exclusivamente administrativa, do modus operandi para alteração
registal do sexo e nome. E isto porque a Proposta ignora a existência de pessoas afetadas por perturbações mentais, que se manifestam por convicções delirantes de trans-
formação sexual, nas quais a autodeterminação está coartada ou mais ou menos comprometida (…)”.



sofrimento atroz com consequências negativas a nível
do funcionamento global do indivíduo. Este sofrimen-
to designa-se por disforia de género.

Os indivíduos transexuais recorrem muitas vezes ao
médico de família numa fase já muito avançada do seu
sofrimento.3 O médico de família ocupa uma posição
privilegiada no diagnóstico precoce de uma perturba-
ção da identidade de género ao acompanhar de perto
o crescimento e o desenvolvimento do indivíduo des-
de o nascimento até à idade adulta. Deste modo, dis-
põe de muitas oportunidades para avaliar o desenvol-
vimento sexual do indivíduo nas várias consultas de
saúde infantil e até mesmo nas consultas de saúde do
adulto.

A manifestação da identidade de género, sendo ha-
bitualmente precoce, não é redutível a um «momento»,
tratando-se antes de um processo evolutivo.15 Existem
alguns comportamentos e características tipicamente
adotadas pelo sexo feminino ou masculino. Um desvio
a estes padrões, construídos socialmente, pode fazer le-
vantar a suspeita de uma perturbação da identidade de
género. Para que consiga identificar desvios ao bina-
rismo feminino/masculino, o médico de família deve
conhecer o normal desenvolvimento sexual de um in-
divíduo. Só assim será capaz de reconhecer uma per-
turbação da identidade de género.

Os profissionais de saúde, em particular o médico de
família, podem, de facto, ajudar as pessoas com disfo-
ria de género a afirmar sua identidade de género, a ex-
plorar as diferentes alternativas para a expressão des-
sa identidade e a tomar decisões sobre as opções de
tratamento médico para aliviar essa disforia. Está pro-
vado que a terapêutica hormonal e cirúrgica é, muitas
vezes, necessária para atenuar a disforia de género em
muitas pessoas.

Desde a entrada em vigor da Lei n.º 7/2011, de 15 de
março, relativa ao procedimento de mudança de sexo
e de nome próprio no Registo Civil, o número de novos
casos de transexualidade aumentou significativamen-
te em Portugal.11 Contudo, é ignorada a “existência de
pessoas afetadas por perturbações mentais, que se ma-
nifestam por convicções delirantes de transformação se-
xual, nas quais a autodeterminação está coartada ou
mais ou menos comprometida. A questão suscitada é tão
somente esta: quem distingue, quando e como, os tran-
sexuais primários, detentores da plena convicção de per-

tencerem ao sexo oposto, daqueles outros, reféns de uma
crença delirante ou de uma outra condição patológica
(transexuais secundários), que procuram alcançar o
mesmo desiderato, ou seja, mudar de sexo e nome?”.15

Pois bem, os indivíduos transexuais devem ser sempre
alvo de uma avaliação médica prévia à mudança de
sexo e alteração do nome no Registo Civil para que se
possa fazer um diagnóstico correto e excluir os princi-
pais diagnósticos diferenciais.2 Esta distinção não é fá-
cil e requer profissionais de saúde experientes. Por isso,
na presença de uma suspeita, o médico de família deve
referenciar estes indivíduos para os cuidados de saúde
secundários. Em Portugal, alguns hospitais públicos
dispõem, como porta de entrada, de uma consulta de
sexologia, no âmbito da especialidade de psiquiatria,
onde é feita esta importante triagem. Contudo, a refe-
renciação a psiquiatria pode contribuir para aumentar
o estigma das pessoas face à transexualidade. No sen-
tido de minimizar este estigma seria útil a criação de
centros especializados na área da sexologia que abor-
dassem estas questões.4,9

Atualmente, as categorias de diagnóstico relativas às
pessoas trans e de género diverso figuram como diag-
nósticos de saúde mental e sexual, no DSM-5 e CID-10,
respetivamente. Contribui para que as identidades e
expressões de género diferentes da norma binária se-
jam sistematicamente alvo de patologização, pelo que
há autores que advogam a despatologização da diver-
sidade de género.1,6,9 Perante a inegável discriminação
a que são sujeitas as pessoas transexuais e intersexuais
no seu quotidiano, os seus direitos humanos têm sido
alvo de atenção pelas mais variadas instituições inter-
nacionais.1 Em 28 de setembro de 2011, a Resolução do
Parlamento Europeu sobre orientação sexual e identi-
dade de género no Conselho dos Direitos do Homem
das Nações Unidas, no Ponto 13 “condena muito fir-
memente o facto de que a homossexualidade, a bisse-
xualidade ou a transexualidade sejam vistas ainda por
certos países, inclusive na União Europeia, como uma
doença mental, e solicita aos diferentes Estados que lu-
tem contra este fenómeno; solicita, em especial, a des-
psiquiatrização do percurso transexual e transgénero, a
livre escolha da equipa de tratamento, a simplificação
da mudança de identidade e a cobertura pela Seguran-
ça Social”. Culmina no Ponto 16 com o convite à Co-
missão Europeia e à Organização Mundial da Saúde
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para “retirar os transtornos de identidade de género da
lista de transtornos mentais e comportamentais e a ve-
lar por uma reclassificação não-patologizante no âm-
bito da 11.ª Revisão da Classificação Internacional de
Doenças (CID-11)”.1,9Também o Relatório Anual do Par-
lamento Europeu sobre os Direitos Humanos, aprova-
do a 20 de fevereiro de 2015, “apela à Comissão e à OMS
para que retire os distúrbios de identidade de género da
lista de patologias mentais e comportamentais; solicita
à Comissão que intensifique os seus esforços para que as
identidades transexuais deixem de ser consideradas pa-
tológicas; insta os Estados a garantirem processos de re-
conhecimento de género rápidos, acessíveis e transpa-
rentes, no respeito pelo direito à autodeterminação”.1

Neste sentido, é urgente protocolar os atos médicos
perante o diagnóstico de transexualidade com ou sem
disforia de género de forma a uniformizar a conduta clí-
nica, a evitar atrasos no diagnóstico e o perpetuar do
sofrimento individual.4

O protocolo (ANEXO 1) constitui o primeiro do gé-
nero,6 devendo ser alvo de aperfeiçoamento à medida
que o conhecimento médico-científico evolua acerca
desta temática. Este protocolo de orientação clínica da
transexualidade com/sem disforia foi elaborado com
base nas mais recentes normas de orientação interna-
cionais. Nele estão enunciados os momentos chave
para se avaliar a sexualidade de um indivíduo ao longo
do seu crescimento e desenvolvimento. São dadas al-
gumas pistas para elevar o índice de suspeição clínica
e, assim, se fazer o diagnóstico com base nos critérios
do DSM-5 e CID-10. A anamnese deve enfatizar a his-
tória psicossexual e conseguir excluir os principais diag-
nósticos diferenciais. Esta diferenciação deve ser feita
por profissionais treinados e experientes. O exame ob-
jetivo, por sua vez, assenta, sobretudo, na inspeção dos
genitais na tentativa de identificar alguns sinais de am-
biguidade sexual que possam estar na origem da tran-
sexualidade. Na presença de uma forte suspeita de tran-
sexualidade com/sem disforia de género, o médico de
família deve referenciar para os hospitais públicos que
façam cirurgia de redesignação sexual, caso esta seja
necessária. O doente passa, assim, a ser acompanhado
por uma equipa multidisciplinar. Cabe ao médico de fa-
mília, nesta fase do processo, monitorizar os efeitos se-
cundários das terapêuticas instituídas a par dos médi-
cos das especialidades hospitalares. 
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ABSTRACT

FROM TRANSSEXUALITY TO GENDER DYSPHORIA: HOW TO APPROACH AND TO GUIDE IN PRIMARY HEALTH
CARE
Objective: To elaborate a protocol of clinical guidance when facing a transsexual person, with or without gender dysphoria, to
be applied in primary health care.
Data sources and review methods: Research in the PubMed database of articles from 2010 to the present, with the keywords
‘Gender dysphoria’ and ‘Transsexualism’. Research of Portuguese law.
Results: Every family doctor should know the regular sexual development of a person. Only then, he will be able to identify
some deviations from female/male binarism and recognize a disturbance of gender identity. Through a detailed clinical histo-
ry based on sexual history, and a targeted objective examination, it is possible to make the diagnosis, which is based essential-
ly on the DSM-5 and ICD-10 criteria. Subsequently, the family doctor can guide the patient to the secondary health care, so
that he is accompanied by a multidisciplinary team. In addition, family doctors should also require diagnostic complementary
exams to monitor the side effects of therapeutics instituted therein.
Conclusion: The differential diagnosis of transsexuality is complex and not always easy to solve. The family doctor is in a pri-
vileged position for diagnosing this disturbance of gender identity, given that he follows a person’s development from birth to
adulthood. In this way, the family doctor has several opportunities to evaluate the individual's sexuality. The implementation
of a pioneering protocol for approaching transsexuality with/without gender dysphoria that standardizes medical conduct aims
to avoid delays in diagnosing and in the perpetuation of one’s suffering.

Keywords: Transsexuality; Gender dysphoria; Primary health care; Legislation.
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ANEXO 1

Transexualidade com/sem disforia de género

Definição: Existência de discordância entre o sexo biológico e a identidade de género com/sem sofrimento associado.

Papel do médico de família

Consultas de saúde infantil – Avaliação psicossexual:

1-2 Anos

Opção por roupas, 
brinquedos e jogos

concordantes com o sexo

3 Anos

És um menino ou uma
menina? E porquê? Qual a

diferença?

10 Anos

Autonomização e
afirmação da identidade

de género

12-13 Anos e 15-18 Anos

Orientação sexual

Identidade de género

Há alguém especial na tua
vida? Relação íntima?

Práticas sexuais e uso de
contraceção

Rapazes Raparigas

1. Comportamentos e maneirismos femininos (ex: depilar as I. Manifestação de interesses e comportamentos 
pernas); masculinos;

2. Vestir roupas femininas; II. Vestir roupas masculinas;
3. Brincar com raparigas e com bonecas; III. Brincar com rapazes;
4. Imitar atividades domésticas tradicionalmente atribuídas às IV. Urinar em pé;

mulheres; V. Acreditar veemente que irão desenvolver um pénis;
5. Identificar-se com personagens femininas nas histórias VI. Muita angústia perante a menarca e o desenvolvimento 

infantis; dos carateres sexuais secundários;
6. Evitar desportos ou atividades atribuídos ao género VII. Disfarçar de características femininas (e.g., o uso de ligas/

masculino; /faixas ou roupas largas com o objetivo de disfarçar as 
7. Expressar desejo de serem raparigas; mamas).
8. Relatar sentirem-se raparigas num corpo de rapaz;
9. Manifestar aversão pelos genitais ao ponto de os esconder

ou mesmo mutilá-los.

Quando suspeitar?
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Diagnóstico diferencial Anamnese Exame objetivo

Transtornos psiquiátricos: História clínica detalhada: � Biometria (altura, peso e IMC);
� Psicose delirante subjacente; � Desenvolvimento psicossexual � Pressão arterial, FC e pulso;
� Ansiedade; (experiências de cross-gender*, � Palpação mamária (verificar presença
� Depressão. fantasias sexuais, desejo de ser do sexo de glândula mamária; ginecomastia?);

oposto); � Avaliação pubertária: estádios de
Transtorno desafiador de oposição (+++ � Avaliação da personalidade; Tanner;
adolescentes) � Avaliação das comorbilidades � Procurar sinais de ambiguidade
Perturbações do espetro do autismo psiquiátricas; sexual:3,28

� Uso de questionários de avaliação; • Genitais masculinos: criptorquidia;
� Complementar com o testemunho de hipospádia; ausência de gónadas

alguém próximo. palpáveis; gónadas pequenas;
micropénis; presença de massa
inguinal que poderá corresponder a
útero e trompas rudimentares.

• Genitais femininos: hipertrofia
clitoriana; gónada palpável em bolsa

* Cross-gender: ato de agir, vestir e estar labioescrotal; fusão labial posterior;
como sendo do sexo oposto ou do sexo massa inguinal que possa
que se deseja ser. corresponder a testículos.

O que fazer?

Para onde orientar?

Via Alert P1

(Consulta de psiquiatria geral – consulta de sexologia)

� Hospital Magalhães Lemos
� Centro Hospitalar de São João
� Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

(Psicoterapia + Terapêutica hormonal + Redesignação sexual cirúrgica)

Médico de família – Monitorização individualizada dos efeitos secundários das terapêuticas:

IMC Eletrocardiograma Glicose em jejum e HbA1c
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INTRODUÇÃO

D
esigna�se por doença de Legionários (DL) a
doença sistémica manifestada por pneumo-
nia, causada por bactérias do género Legio-
nella. Estas bactérias podem também causar

a febre de Pontiac, uma forma de doença localizada nos
brônquios, autolimitada, moderada, semelhante a gripe,
sem quadro de pneumonia.

A DL é considerada uma doença transmissível de de-
claração obrigatória desde 1999, sendo monitorizada no
contexto do Programa de Vigilância Epidemiológica In-

Filipa Maria Paixão,1 Inês Vinga,2 Rita Rogado3

Relato de um caso de fadiga
persistente dois anos após
pneumonia a Legionella 
pneumophila

RESUMO
Introdução:A doença dos Legionários (DL) é uma pneumonia causada por bactérias do género Legionella. A transmissão é ge-
ralmente inalatória, tendo os adultos com idade > 50 anos, os fumadores, os doentes crónicos e os imunodeprimidos uma sus-
cetibilidade aumentada. A deteção e antibioterapia precoces conduzem geralmente à cura, podendo, todavia, permanecer se-
quelas.
Descrição do caso:Apresenta-se um caso melhorado, mas não resolvido, de 24 meses de fadiga persistente sem causa identi-
ficada, após DL não�grave confirmada, numa mulher de 47 anos infetada, depois de ter permanecido duas horas na área do sur-
to de 2014 de Vila Franca de Xira. A doente apresentava, como único fator de risco, tabagismo (ativo e passivo). Foi tratada às
48h de evolução com levofloxacina 500mg/dia durante 13 dias. A melhoria clínica e laboratorial da DL permitiu a alta hospita-
lar ao quinto dia.
Comentário: Este caso levanta questões relacionadas com fatores de risco e suscetibilidade individual para sintomas residuais,
chamando a atenção para a possibilidade de ocorrência de fadiga persistente mesmo após formas não�graves de DL e poden-
do contribuir para a eventual melhoria do acompanhamento médico dos doentes após resolução da DL.

Pelas características da disciplina de medicina geral e familiar (MGF), o médico de família tem um papel crucial no diagnós-
tico e no acompanhamento de doentes com sintomas residuais de DL, assim como na promoção de hábitos e estilos de vida
saudáveis que podem conferir bem�estar e mitigar o impacto destes sintomas.

Palavras-chave: Doença dos Legionários; Legionella pneumophila; Fator de risco; Tabagismo; Fadiga crónica.

tegrada da DL (VigLab – D. Legionários) desde 2004.1

A DL apresenta uma variabilidade clínica, dependen-
te da suscetibilidade individual, em termos de gravida-
de da morbilidade e da mortalidade; assim, a identifica-
ção de fatores de risco pré�estabelecidos é essencial na
definição da abordagem terapêutica, tendo em conta o
prognóstico de gravidade estimado.2

Transmissão e patogénese da Legionella
Estão identificadas 52 espécies de Legionella e 70 se-

rotipos, estando cerca de 80% dos casos associados a Le-
gionella pneumophila subgrupo 1 (Lpsg1).3

A Lp é uma bactéria aeróbia gram�negativa de multi-
plicação intracelular facultativa, em macrófagos huma-
nos e em protozoários que funcionam como reservató-

DOI: 10.32385/rpmgf.v35i3.11972 relatosdecaso
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rios. A estagnação de água, a formação de biofilmes, a
presença de algas e protozoários e temperaturas entre 25
°C e 50 °C favorecem a multiplicação desta bactéria ubi-
quitária e saprófita da água.4 A Lp sobrevive no exterior,
no solo e na água, em baixo número, raramente causan-
do infeções. Contudo, no interior de edifícios, pode mul-
tiplicar�se em sistemas de água, como torres de refrige-
ração, sistemas de ar condicionado, fontes decorativas,
piscinas, sistemas de água de hotéis ou hospitais até ao
nível de contaminação ou dose infetante.5

Até fevereiro de 2016 era consensual que a infeção por
Lp era adquirida sobretudo por via inalatória (e, espora-
dicamente, por microaspiração de água contaminada);
todavia, foi recentemente reportado em Portugal um caso
confirmado de provável transmissão interpessoal.6

A DL tem um elevado potencial epidémico; surge fre-
quentemente sob a forma de surtos, sobretudo no verão
e no outono, podendo ocorrer como casos esporádicos.
A OMS define como surto a ocorrência de pelo menos
dois casos, num período até seis meses, numa área de re-
sidência ou de trabalho comum, em que há suspeita de
uma fonte comum de infeção.7

O raio de distância de disseminação de aerossóis con-
taminados é de cerca de 3km, havendo evidência que
possa atingir até 6km.8

A vigilância das instalações que albergam potenciais
fontes de infeção faz parte da prevenção primária, pelo
que estas são alvo de inspeções regulares no que respei-
ta à operação e manutenção de sistemas e equipamen-
tos, ao controlo e tratamento físico�químico e microbio-
lógico da água, bem como da limpeza e desinfeção de to-
das as instalações.5

A ocorrência de infeção depende4-5 não só do grau de
contaminação da água, mas também da virulência das bac-
térias, da contaminação e da disseminação de aerossóis a
partir da fonte contaminada, do tempo de exposição aos
aerossóis e de fatores de risco do hospedeiro.

Doença dos Legionários
Os fatores de risco do hospedeiro para a DL são: idade su-

perior ou igual a 50 anos, sexo masculino, hábitos tabágicos
ou alcoólicos, imunossupressão e doença crónica (DPOC,
diabetes mellitus, doença renal ou oncológica).4-5

O período de incubação varia de dois a dez dias. A apre-
sentação clínica pode ser inespecífica, havendo sintomas
classicamente associados a DL, como mal�estar, febre alta,
prostração, anorexia e cefaleias. As mialgias são menos

frequentes, apesar de proeminentes em alguns doentes.
Os sintomas das vias respiratórias superiores, como a co-
riza, são raros. Pelo segundo a terceiro dia, surge tosse li-
geiramente produtiva, por vezes hemoptóica, dispneia
em cerca de 33-50% dos doentes e dor torácica. São tam-
bém frequentes sintomas gastrointestinais (dor abdomi-
nal, náuseas, vómitos, diarreia). As alterações neurológi-
cas mais comuns são confusão ou alteração do estado
mental, mas também estão descritas letargia, estado con-
fusional, depressão e outros sintomas de encefalopatia.7

O pulmão é geralmente a porta de entrada para a Lp,
resultando as manifestações extrapulmonares, sobretu-
do, da disseminação hematogénica a partir do pulmão.7

O coração é a localização extrapulmonar mais comum
(pericardite e endocardite).7

Entre o primeiro e o terceiro dia após o início dos sin-
tomas, a confirmação da infeção por Lpsg1 pode ser rea-
lizada através de um método rápido da pesquisa de an-
tigénios urinários.4,9-10 A confirmação pode também ser
feita por isolamento do agente em cultura de produtos
biológicos/biópsia respiratórios (moroso para confir-
mação de negatividade) e por pesquisa de anticorpos no
soro por imunofluorescência indireta.9

A avaliação clínica deve também incluir hemograma,
ionograma, função hepática e função renal, bem como
radiografia ao tórax para avaliar a gravidade e a extensão
da doença.9

Ao contrário da febre de Pontiac, a DL necessita de tra-
tamento com antibioterapia (macrólido ou quinolona),
obrigando frequentemente a hospitalização.7

A DL pode condicionar complicações precoces graves,
das quais se destacam a insuficiência respiratória, o cho-
que séptico e a insuficiência renal aguda.7 Segundo a Or-
ganização Mundial da Saúde, a taxa de mortalidade va-
ria entre 5% a 10%, em função das co�morbilidades, do
estado imunitário do doente, da gravidade da pneumo-
nia e da precocidade do início da terapia antimicrobia-
na, podendo atingir 80% nos doentes imunossuprimidos,
nos que não recebem atempadamente tratamento ou
naqueles com complicações.7

As complicações podem, todavia, perdurar no tempo,
como observado num estudo holandês de 144 sobrevi-
ventes a um surto da DL adquirida na comunidade (2005),
em que foi observada a persistência de fadiga, fraqueza e
sintomas neurológicos inespecíficos em 63% a 75% dos
doentes, até 17 meses após o tratamento10 e até 24 meses,
como relatado no surto inicial de Filadélfia em 1976.
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Por outro lado, está descrito que os sintomas residuais
podem ser mais arrastados no tempo em doentes com
pneumonia adquirida na comunidade que esteja asso-
ciada a maior risco de vida.10

Os critérios de estimativa de prognóstico de gravida-
de imediata específicos para a pneumonia da comuni-
dade em geral não foram definidos para a DL nem para
o prognóstico de suscetibilidade de complicações a lon-
go prazo, que continua a depender de uma avaliação clí-
nica individualizada.11

Os cuidados de saúde prestados a nível hospitalar es-
tão tipificados por vários normativos, nomeadamente
da Direção-Geral da Saúde, que incluem a confirmação
laboratorial do diagnóstico e o seguimento até à resolu-
ção da DL e das suas complicações imediatas, não es-
tando previsto um seguimento a longo prazo, após alta,
em qualquer orientação clínica.9

Fadiga crónica
As causas de fadiga crónica incluem doenças do foro in-

fecioso (ou status pós�infecioso), endocrinológico, hema-
tológico, oncológico, reumatológico, neurológico ou psi-
quiátrico. A síndroma de fadiga crónica (SFC) é um diag-
nóstico de exclusão,12 corresponde a uma entidade nosoló-
gica essencialmente funcional que poderá fazer diagnóstico
diferencial de fadiga após exclusão de patologia orgânica.

A SFC é um quadro muito prevalente, que afeta so-
bretudo pessoas do sexo feminino com idade superior a
40 anos, sendo muito debilitante. Os critérios de diag-
nóstico do CDC definem a doença como fadiga grave,
com mais de seis meses de evolução, associada a quatro
dos seguintes sintomas: cefaleia, dor poliarticular (sem
edema ou eritema), dor muscular, cansaço de esforço
que dura mais de 24h, alterações da memória de curto
prazo e da concentração, odinofagia, adenopatias dolo-
rosas e alterações do sono.12

Contexto epidemiológico
Entre 14 de outubro e 24 de novembro de 2014 ocor-

reu o segundo maior surto europeu de DL em algumas
zonas do município português de Vila Franca de Xira.
Este surto foi investigado pelas autoridades de saúde,
sendo a provável fonte de emissão de aerossóis conta-
minados as torres de refrigeração de uma das quatro ins-
talações fabris situadas na região de Alverca.

Foram confirmados, através de antigenúria, 334 casos
de infeção por Lpsg1 (genótipo mais prevalente ST 1905),

dos quais 221 (67%) eram em indivíduos do sexo mas-
culino, com uma média de idades de 58 anos, tendo sido
registados 10 óbitos.13

No mês de outubro de 2014 verificou�se uma série de
condições particularmente profícuas para a multiplica-
ção e disseminação de uma estirpe de Lpsg1 muito viru-
lenta, em que se conjugaram elevadas temperaturas do
ar, diminuição da espessura da camada limite da atmos-
fera, presença de uma massa de ar com poeiras prove-
niente de África e elevada humidade relativa numa zona
industrial de alta densidade populacional.

A USF Tejo serve a população de Moscavide, localidade
que dista cerca de 14km da provável fonte de disseminação
da infeção (Figura 1), ou seja, fora da área do surto.

DESCRIÇÃO DO CASO
C.S., 47 anos de idade, sexo feminino, leucodérmica,

natural de Lisboa, casada, pertence a uma família nuclear
na fase I do ciclo de Duvall e à classe social média de Graf-
far, com seis anos de escolaridade, caixa fixa em sala de
jogos, residente em Moscavide.

C.S. parecia ter uma vida pessoal e familiar preenchi-
da, era ativa e aparentemente realizada.

Era saudável até à data de 10 de novembro de 2014
(D0=dia 0), quando recorreu à consulta de doença agu-
da da USF Tejo por febre alta (temperatura axilar de 
39 °C), arrepios, mal�estar geral, prostração, mialgias, ce-
faleias, dispneia, tosse seca, náuseas e vómitos, com 48h
de evolução. Negava queixas de expetoração, dor toráci-
ca, odinofagia ou otalgia. Para obter descidas da tempe-
ratura axilar até próximo de 37 °C necessitou de efetuar
tomas de paracetamol 1000mg de 6 em 6h.

No dia 30 de outubro de 2014, 11 dias antes do início
dos sintomas (D-11=dia �11), a doente tinha�se desloca-
do de carro por um período de duas horas, na companhia
do marido, à área do surto (Forte da Casa) para limpeza
de um apartamento, não tendo permanecido em am-
biente exterior. Nas duas semanas anteriores não tinha
efetuado quaisquer deslocações à área do surto.

Em termos de antecedentes pessoais havia a registar
excesso de peso (58Kg com IMC 26,1Kg/m2), hipercoles-
terolemia e hábitos tabágicos de 15 UMA, sendo a sin-
vastatina 20mg e a contraceção hormonal combinada
oral as únicas terapêuticas crónicas que efetuava. A
doente era, desde há 27 anos, caixa fixa numa sala de jo-
gos onde estava exposta a fumo de tabaco durante o seu
horário de trabalho por turnos de 6h diárias. Os antece-
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dentes familiares são clinicamente irrelevantes.
Ao exame físico apresentava-se apirética, com sudore-

se aumentada e extremamente prostrada, com frequência
respiratória de 24cpm, frequência cardíaca de 109bpm,
pressão arterial de 130/69mmHg, embora com uma satu-
ração periférica de oxigénio em ar ambiente de 99%. À aus-
cultação pulmonar tinha uma diminuição do murmúrio
vesicular à direita, sem ruídos adventícios e som claro pul-
monar à percussão. O restante exame objetivo era normal.

Referenciou-se a doente ao serviço de urgência (SU) do
hospital de referência. À entrada no SU, apresentava an-
tigénio urinário Lpsg1 positivo, leucocitose de
13,20x109/L, com neutrofilia (89,09% – 11,76x109/L), ele-
vação da PCR (426,2mg/dl), hiponatrémia ligeira de
134mEq/L, hipoxémia e alcalose respiratória na gasime-
tria (pH 7,51; PaCO2 28,6mmHg; PaO2 73,5mmHg; HCO3
22,8mMol/l; lactatos 1,06mg/dl; SaO

2
a ar ambiente

95,8%), que excluiram insuficiência respiratória. Radio-
logicamente observava�se um foco de condensação no
lobo superior direito (Figura 2). Ao terceiro dia de inter-
namento foi avaliada a função hepática, que estava inal-
terada com valores de AST 17U/L e ALT de 9U/L.

Esteve internada durante cinco dias num serviço de
medicina, sob terapêutica com levofloxacina 500mg/dia
e.v. Ao longo do internamento registou�se uma progressi-
va melhoria clínica da sintomatologia e da auscultação
pulmonar, acompanhada por uma melhoria radiológica e
laboratorial que se traduziu por uma descida da PCR para
174,4mg/L, um decréscimo da neutrofilia para valores de
77,8% (embora mantendo uma leucocitose de 13,6 x109/L),
uma normalização da natrémia para 142mEq/L e valores
de normoxémia na gasimetria que determinaram a alta
medicada com levofloxacina 500mg/dia oral durante dez
dias. O seguimento hospitalar foi efetuado através de uma
consulta na semana seguinte à alta, em que se procedeu
à confirmação da evolução clínica favorável e à reavalia-
ção radiológica que já não revelava o foco de condensa-
ção no lobo superior direito (Figura 3).

Após confirmação do caso, o hospital procedeu à no-
tificação do caso ao Sistema Nacional de Vigilância Epi-
demiológica (SINAVE).

A doente regressou ao trabalho ao vigésimo segundo
dia (D22).

O marido, um homem de 43 anos, hipertenso e não fu-
mador, esteve simultaneamente com a doente na área do
surto, não apresentando sintomas de infeção por Legio-
nella. Em julho de 2015, nove meses (M9=mês 9) após o

episódio de DL, adoente recorreu de novo à nossa consulta
por queixas mantidas de fadiga intensa, que se traduziam
em dificuldade nas atividades da vida diária, como pentear-
se, ter relações sexuais, estender a roupa e subir as escadas
da passagem aérea da linha de comboio de Moscavide.

Figura 1.Mapa da região do surto de Legionella de 2014 (Vila Franca
de Xira).

Figura 2. Telerradiografia do tórax (serviço de urgência, 10 de
novembro de 2014).
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Negava queixas álgicas, febre, mialgias, artralgias, ce-
faleias, sintomas digestivos, urinários, psiquiátricos ou
neurológicos. Tinha abandonado os hábitos tabágicos
por ocasião do internamento, embora mantivesse a ex-
posição passiva ao fumo de tabaco no posto de trabalho.
Não apresentava sintomas ou sinais músculo-esqueléti-
cos, neurológicos ou psiquiátricos.

Ao exame objetivo apresentava, à auscultação pul-
monar, murmúrio vesicular mantido sem ruídos adven-
tícios e à auscultação cardíaca S1 e S2 rítmicos, normo-
fónicos, taquicárdicos, sem sopros ou extra�sons. A pres-
são arterial era de 155�83mmHg, com frequência cardía-
ca 93ppm. O peso tinha aumentado 3Kg, para 61Kg e o
IMC subira para 27,5Kg/m2. Não se identificaram outras
alterações no restante exame objetivo.

Em função do quadro clínico foram efetuadas inves-
tigações diagnósticas no sentido de excluir as causas
mais prováveis de fadiga numa mulher de 47 anos: SFC,
anemia, insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória,
apneia do sono, DPOC, asma, alterações da tiroide, cli-
matério, doenças reumatológicas, infeções ou infesta-
ções e doenças psiquiátricas.11

Não foram identificadas alterações laboratoriais sig-
nificativas que validassem qualquer das hipóteses diag-
nósticas de patologia orgânica consideradas nesta fase,
nomeadamente no que respeita: hemograma, VS, PCR,
proteinograma, função renal, ionograma, calcémia, fun-
ção hepática, função tiróideia, marcadores de autoimu-

nidade (fator reumatoide, TASO, RA teste, anticorpos an-
timitocôndrias; dsDNA), pesquisa de ovos e parasitas nas
fezes ou urina tipo II.

Quanto à hipótese da insuficiência cardíaca, o eco-
cardiograma não revelou alterações sugestivas de pato-
logia do foro cardíaco.

Relativamente a psicopatologia, a utente não apre-
sentava sintomas de alterações cognitivas nem as quei-
xas preenchiam os critérios da DSM-5 para depressão
major, doença bipolar ou esquizofrenia, conforme a ava-
liação efetuada na consulta.

Foi excluído o diagnóstico de fibromialgia dada a au-
sência de sintomas de dor generalizada.

Por último, exclui-se o diagnóstico de SFC por as quei-
xas apresentadas não corresponderem aos critérios dos
CDC para SFC (ausência de mialgias, alterações do hu-
mor e do sono).

Não tendo sido identificada uma causa para o cansa-
ço ou para a dispneia foi decidido agendar espirometria
e manter a utente sob vigilância assídua.

Dados os antecedentes de tabagismo e a idade supe-
rior a 35 anos, aproveitou-se a oportunidade para acon-
selhamento sobre contraceção, pelo que a utente subs-
tituiu a contraceção hormonal combinada por contra-
ceção progestagénica oral.

Em setembro de 2015, ao 11º mês (M11) após o epi-
sódio inicial, mantinha praticamente inalteradas as quei-
xas de fadiga e dispneia. Realizou-se na USF a espiro-
metria, que foi efetuada por um técnico cardiopulmonar
do serviço de pneumologia do hospital de referência,
com um espirómetro portátil (em conformidade com es-
pecificações técnicas da norma 005/2016). Dado que o
índice de Tiffeneau pré-broncodilatação foi de 75%, o de
pós-broncodilatação foi de 78% e que o aumento do
VEMS após broncodilatação foi de 8% (18ml), não se ob-
servaram critérios funcionais de nenhuma das duas
doenças obstrutivas consideradas.

Nesta consulta estava normotensa e não se registou
aumento de peso.

Em janeiro de 2016, ao 14º mês (M14), voltou à consul-
ta para reavaliação, apresentando uma ligeira melhoria sin-
tomática, sobretudo das queixas de dispneia, mas conti-
nuando a referir sensação de fadiga e cansaço para grandes
esforços. Apresentava-se normotensa e com um novo au-
mento de peso de 2Kg, tendo 63Kg e um IMC de 28,4Kg/m2.

Nesta data foram também pedidas provas de função
respiratória, em laboratório, com pletismografia, com

Figura 3. Telerradiografia do tórax (consulta de seguimento, 17 de
novembro de 2014).
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prova de reversibilidade e de provocação inalatória com
metacolina. Os resultados revelaram volumes pulmona-
res, débitos expiratórios forçados e resistência aérea den-
tro dos limites da normalidade e negatividade da prova
de provocação da metacolina (redução do VEMS inferior
a 20%). Foi doseada a alfa�1�antitripsina que estava em va-
lores normais de 200mg/dL, permitindo excluir uma
eventual deficiência desta proteína. Foi simultanea-
mente pedida TAC torácica de alta definição, que não re-
velou alterações significativas.

Em fevereiro de 2016, ao 15º mês (M15) após o início
da pneumonia a Legionella, a doente mantinha queixas
de fadiga e sensação de dispneia para esforços mais in-
tensos (como caminhar em declive), com uma conside-
rável repercussão geral nas atividades de vida diária, mais
acentuadas do que seria expectável após 15 meses de DL,
sem identificação de uma alteração causal. O peso cor-
poral não tinha aumentado. Decidimos a referenciação a
pneumologia para esclarecimento de eventual associação
com DL e para reavaliação clínica de eventuais alterações
da função respiratória, apesar de não termos diagnosti-
cado qualquer doença deste foro.

Em março de 2016, 16º mês (M16), mantinha fadiga
menos intensa e negava dispneia. Foi observada na con-
sulta de pneumologia do Hospital Pulido Valente, não se
tendo objetivado alterações clínicas. Foram solicitadas
novas provas de função respiratória que foram normais e
sobreponíveis às anteriores. Estas provas incluíram, pela
primeira vez, a prova de difusão de CO para despiste de
lesão da membrana alvéolo�capilar sugestiva, nomeada-
mente de patologia do interstício pulmonar (DLCO 104%
e DLCO/VA 85%). Foi também efetuada prova da marcha
de seis minutos, associada com gasimetria, para avalia-
ção da capacidade funcional em deambulação, que reve-
lou boa tolerância ao esforço, sem desencadear cansaço,
dor no peito ou dessaturação da hemoglobina (saturação
de O

2
média 98% durante a marcha), tendo�se registado

dispneia moderada de grau 3 da escala de Borg (0,5�11
pontos). Os resultados obtidos contribuíram para a ex-
clusão de alterações restritivas ou obstrutivas significati-
vas. Foi valorizado pelo pneumologista o potencial im-
pacto na fadiga do aumento de 5Kg no último ano até al-
cançar um peso de 63Kg e um IMC de 28,5Kg/m2, pelo que
foi sugerido emagrecimento e prática de exercício. A
doente iniciou hidroginástica três vezes por semana, mas
não iniciou o plano alimentar recomendado nas consul-
tas posteriores de medicina geral e familiar.

Em dezembro de 2016, 24º mês (M24), apresenta�se
francamente melhorada da fadiga, tendo recuperado a
capacidade de esforço para quase todas as atividades da
vida diária, exceto para andar em declive e voltar a subir
as escadas da passagem aérea sem ter de parar. O peso
estabilizou em 63Kg, mas não diminuiu. Foi reiterada a
importância da manutenção da cessação tabágica, da
alimentação saudável e da diminuição do peso adquiri-
do, tendo a utente manifestado a intenção de retomar,
no ano novo, o plano alimentar acordado.

Ao ser questionada sobre o impacto destes sintomas,
respondeu que “mudou a minha vida familiar e profis-
sional em termos de cansaço. Deixei de fumar e come-
cei a fazer desporto. Ainda me sinto cansada, mas faço
quase a minha vida normal”.

Após a realização desta última consulta considerou-
-se que haviam sido efetuadas as investigações necessá-
rias para excluir causas orgânicas prováveis ou graves de
fadiga (Figura 4), tendo sido decidido manter vigilância
semestral em consulta.

COMENTÁRIO
No presente trabalho apresentou-se um caso de 24

meses de fadiga persistente com repercussão nas ativi-
dades da vida diária após DL não grave, confirmada,
numa utente de 47 anos, infetada durante o surto de 2014
de Vila Franca de Xira e tratada com 13 dias de levoflo-
xacina. A fadiga persistente foi-se atenuando, mas não se
resolveu ao longo de 24 meses.

A doente revelou�se particularmente suscetível à infe-
ção, dado que residia fora da área do surto, a cerca de
14km da fonte emissora de aerossóis, tendo permaneci-
do apenas duas horas no local de risco (na maior parte
do tempo, em ambiente interior) e apresentando, como
único fator de risco, a exposição ao fumo do tabaco (car-
ga tabágica de 15 UMA em ambiente laboral), dado ter
uma idade < 50 anos, ser do sexo feminino e não ser por-
tadora de doença crónica conhecida.

A discussão deste caso centrou-se nos tópicos abaixo
discutidos, que foram relativos à necessidade de referen-
ciação de queixas inespecíficas aos cuidados hospitalares,
à relação da infeciosidade com as características do sur-
to, à associação entre fadiga crónica e infeção por Lp, à im-
portância do tabagismo na fadiga pós�infeciosa persis-
tente, aos parâmetros clínicos relevantes para o prognós-
tico de complicações de DL a longo-prazo e finalmente à
modalidade de seguimento a longo prazo.
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1. Acompanhou-se a doente nos cuidados primários,
sem referenciação a qualquer especialidade durante
seis meses, devido à inespecificidade dos sintomas.
Efetuou-se uma marcha diagnóstica no sentido de
excluir as causas mais frequentes de fadiga persis-
tente. Não foi possível relacionar a fadiga persisten-
te com a SFC ou com outra doença. Consequente-
mente, ao sexto mês decidiu-se referenciá-la à con-
sulta de pneumologia para esclarecimento de even-
tual associação com DL e para avaliação clínica das
alterações da função respiratória ligeiras. Foram ex-
cluídas alterações restritivas ou obstrutivas signifi-
cativas. Foi sugerida diminuição de peso até norma-
lização do IMC e prática de exercício físico regular.

2. Questionou-se sobre a eventual relação entre o au-
mento de risco de infeção e as características es-
pecíficas do surto em termos de dose infetante e
tempo mínimo de exposição. O facto de a perma-
nência de apenas duas horas no local do surto e em
ambiente interior ter sido suficiente para causar
doença sugere uma carga bacteriana particular-
mente elevada. Contudo, o facto de o marido ter
permanecido no mesmo local durante o mesmo
tempo e não ter sido infetado levantou dúvidas so-
bre a relevância deste aspecto e privilegiou a abor-
dagem relativa à suscetibilidade aumentada da
doente, devido ao tabagismo, como o fator princi-
pal e determinante para a contração da doença.

3. A literatura relata a associação de fadiga crónica pós
infeciosa em determinadas doenças virais e, mais ra-
ramente, bacterianas, havendo evidência científica
esporádica para a Lp.14 Este quadro tem semelhanças
com o descrito no artigo do estudo holandês de Let-
tinga11 sobre a persistência de fadiga 17 meses após o
tratamento de DL, que menciona que Lattimer já ti-
nha verificado sintomas residuais aos 24 meses nos
doentes do surto inicial de Filadélfia, em 1976. Let-
tinga não identificou nenhum fator predisponente,
mas cita Fine, que sugere que os sintomas residuais
podem ser mais arrastados no tempo11 em doentes
com pneumonia adquirida na comunidade que este-
ja associada a maior risco de vida; todavia, nesta doen-
te a persistência da fadiga até aos 24 meses após a DL
não é concordante com a gravidade da pneumonia.

4. Outra questão incidiu sobre se os hábitos tabágicos
e a exposição passiva ao fumo do tabaco no local
de trabalho (com eventuais repercussões na função

respiratória) teriam sido determinantes para a sus-
cetibilidade aumentada à DL, se poderiam predis-
por à persistência da fadiga. Por este motivo, acon-
selhou-se e a doente foi apoiada relativamente à
manutenção da cessação tabágica (embora não pu-
desse mudar de emprego).

5. Este quadro de fadiga residual, embora atenuada,
ainda persistia aos 24 meses após a pneumonia. Terá
havido um impacto favorável da cessação tabágica
e da prática de hidroginástica; todavia, persistiu o
ambiente laboral e o excesso de peso. Não existem
dados clínicos suficientes nem foram encontrados
dados na literatura que permitam a elaboração de
um prognóstico relativo a intensidade ou duração
deste quadro, pelo que se manteve a doente sob vi-
gilância regular, pelo menos de seis em seis meses,
para acompanhamento da redução de peso, manu-
tenção do estilo de vida saudável e para monitori-
zação da evolução da fadiga.

CONCLUSÃO
Este caso levanta questões relacionadas com fatores

de risco e suscetibilidade individual para sintomas resi-
duais, chamando a atenção para o problema da possível
magnitude destes sintomas e do seu impacto na quali-
dade de vida, podendo assim contribuir para o reconhe-
cimento precoce de complicações persistentes, mesmo
após formas não graves de DL, e para a eventual melho-
ria do acompanhamento médico dos doentes após re-
solução da DL.

A disciplina de medicina geral e familiar define-se por
um leque de características que incluem, entre outras, a
acessibilidade, a abordagem abrangente e holística, a ges-
tão de sintomatologia indiferenciada, a gestão e a inte-
gração dos cuidados de saúde contínuos. Por esses moti-
vos e pelas competências da sua especialidade, o médi-
co de família tem um papel crucial no acompanhamen-
to de doentes com sintomas residuais de DL e na
promoção de hábitos e estilos de vida saudáveis que po-
dem conferir bem�estar e mitigar o seu impacto.
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ABSTRACT

REPORT OF A CASE OF PERSISTENT FATIGUE AT TWO YEARS AFTER LEGIONELLA PNEUMOPHILA PNEUMONIA
Introduction: Legionnaire's disease (LD) is a severe form of pneumonia caused by Legionella spp. Transmission is generally air-
borne by inhalation of aerosolized particles. Adults older than 50 years of age, smokers, patients with chronic illness and with
immunodeficiency, are more prone to infection. Although early detection and antibiotherapy usually lead to a cure, sequelae
may remain.
Case description:We present an improved but unresolved case of persistent fatigue during 24 months, in a 47yearold wo-
man infected after a twohour stay in the 2014 Vila Franca de Xira outbreak area. The patient had as a sole risk factor: active
and passive smoking. A course of 13 days of levofloxacin 500mg/day was started 48 hours after symptoms begin. Improvement
of LD clinical symptoms along with laboratory tests results allowed hospital discharge on the fifth day.
Comment:This case, while raising questions concerning risk factors and individual susceptibility to residual LD symptoms, draws
attention to the possibility that persistent fatigue may occur even after nonsevere LD and may thus contribute to the even-
tual improvement of the medical followup of patients after the resolution of the LD.

Given the characteristics of the general and family medicine (FGM) discipline, family physicians play a crucial role in moni-
toring and supporting patients with residual LD symptoms and in promoting healthy habits and lifestyles that can confer
wellbeing and mitigate their impact.

Keywords: Legionnaires' disease; Legionella pneumophila; Risk factor; Tobacco use; Chronic fatigue.



1. Médica Interna de Medicina Geral e Familiar. USF Serra da Lousã.
2. Médico Assistente Graduado Sénior em Medicina Geral e Familiar. USF Serra da
Lousã.
3. Médica Assistente Hospitalar de Neurologia. Hospital Pêro da Covilhã, Centro Hos-
pitalar Cova da Beira.

INTRODUÇÃO

A
esclerose múltipla é a doença desmielinizan-
te, inflamatória e degenerativa mais comum
que afeta o sistema nervoso central (SNC).1

Sendo uma doença com uma apresentação
clínica variável e um curso clínico imprevisível (com pe-
ríodos de remissão), o seu diagnóstico é desafiante, po-
dendo demorar anos até ser conclusivo. Frequente-
mente existem outras etiologias possíveis, e mais pro-
váveis, para os sintomas manifestados.

O caso clínico que se descreve coloca o médico de fa-
mília (MF) numa posição privilegiada para um diag-
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Esclerose múltipla, o afastar da
lupa: relato de caso

RESUMO
Introdução:A esclerose múltipla é uma doença desmielinizante, inflamatória e degenerativa do sistema nervoso central. Pode
ter uma apresentação clínica variável, o que torna o seu diagnóstico desafiante, uma vez que deve atender à combinação de
sintomas, da sua evolução e dos resultados de exames auxiliares de diagnóstico mais diferenciados. 
Descrição do caso: Doente do sexo feminino, 38 anos de idade, recorre ao médico de família por perda ponderal significativa,
fadiga, polifagia e poliúria, com consequente despiste de causas orgânicas graves. Seguiram-se múltiplas consultas com apre-
sentação de queixas inespecíficas (incontinência urinária, diminuição da acuidade visual, fraqueza muscular, desequilíbrio e ton-
turas) com aparentes alterações justificativas, quer ao exame objetivo quer em meios complementares de diagnóstico. Pelo fac-
to de se estar perante uma mulher jovem, com múltiplos sintomas neurológicos (visuais, motores, sensitivos e esfincterianos)
e considerando os antecedentes familiares (irmã com doença semelhante), colocou-se a hipótese diagnóstica de doença des-
mielinizante. No seguimento foi pedida tomografia computorizada crânio-encefálica, que revelou a presença de múltiplas le-
sões hipodensas da substância branca, e realizou-se referenciação à consulta de neurologia. Após as avaliações clínicas e a rea-
lização de mais exames complementares confirmou-se o diagnóstico de esclerose múltipla.
Comentários: O curso da patologia é imprevisível, o que se justifica pela multiplicidade e distribuição aleatória de lesões na
substância branca do sistema nervoso central. Estas patologias exigem ainda uma articulação multidisciplinar eficiente com os
cuidados de saúde secundários, de modo a prestar o devido acompanhamento dos doentes e seus familiares, ultrapassando as
limitações inerentes aos cuidados de saúde primários. Este caso clínico, pela sua gravidade e pelo impacto na qualidade de vida
da doente, pretende alertar os médicos de família para a existência desta entidade clínica e promover a deteção precoce e o
início atempado dos tratamentos.

Palavras-chave: Esclerose múltipla; Diagnóstico; Caso clínico.

nóstico precoce através da sua elevada suspeição clíni-
ca perante sintomas inespecíficos, antecedentes fami-
liares e epidemiologia da doença. Ainda que a aborda-
gem terapêutica seja da área dos cuidados de saúde se-
cundários, o MF assume um papel fundamental como
gestor da doença numa relação multidisciplinar. A pos-
sibilidade da continuidade de acompanhamento apli-
ca-se ainda à sua família, dada a gravidade desta pato-
logia e o impacto na qualidade de vida diária da doen-
te e na dinâmica familiar.

DESCRIÇÃO DO CASO
Doente do sexo feminino com 38 anos, casada e em-

pregada fabril, que pertence a uma família nuclear – ge-
nograma na Figura 1, na fase II do ciclo de Duvall. Apre-
senta os seguintes antecedentes pessoais: fenómeno
de Raynaud confirmado por capilaroscopia periun-
gueal realizada em contexto de consulta de doenças

DOI: 10.32385/rpmgf.v35i3.12007relatosdecaso
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autoimunes, no Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra; psoríase e síndroma varicoso dos membros
inferiores, submetida a stripping da veia safena inter-
na esquerda.

14 de setembro de 2015
Recorreu a consulta programada com o seu MF, por

queixas de fadiga, perda ponderal (11% do peso corpo-
ral num ano), polifagia e poliúria. Ao exame objetivo
apresentava-se asténica, mucosas ligeiramente desco-
radas e hidratadas, normotensa, apirética, sem gân-
glios linfáticos palpáveis, abdómen mole e depressível,
sem massas ou organomegálias palpáveis, sem dor ou
defesa, com ruídos hidroaéreos de timbre e frequência
normais. Apresentava nesta consulta o seguinte regis-
to biométrico: peso 52Kg, altura 1,70m, corresponden-
te a IMC de 18Kg/m2. Por se colocarem as hipóteses
diagnósticas de anemia, infeção do trato urinário, dia-
betes mellitus e/ou hipertiroidismo foi feita investiga-
ção laboratorial: hemograma com leucograma, sumá-
ria de urina e urocultura, glicémia em jejum, função ti-
roideia, proteína C reativa, velocidade de sedimentação,
creatinina cinase, creatinina e transaminases. Foi agen-
dada consulta programada para dentro de três dias.

17 de setembro de 2015 
A utente regressa à consulta programada com manu-

tenção do quadro clínico. Manifestamente ansiosa e preo-
cupada, apresenta o resultado analítico que contraria as
hipóteses de diagnóstico colocadas. Foi assim decidido
discutir o caso coletivamente em reunião médica.

18 de setembro de 2015
Na discussão interpares foi sugerido completar o es-

tudo com o pedido de anticorpos antiendomísio e an-
titransglutaminase tecidular (de modo a excluir doen-
ça celíaca), pesquisa de sangue oculto e de parasitas nas
fezes, despiste do vírus da imunodeficiência humana e
de tuberculose.

28 de setembro de 2015
Nova reavaliação, agendada pelo MF, onde se cons-

tatou que todos os resultados foram negativos. Nesta
consulta, a utente demonstrou estar mais tranquila,
com normalização do apetite e estabilização da perda
ponderal, cerca de 52,5Kg.

Intercorrências de doença aguda
Voltou a ser observada por três vezes, em consulta de
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prolongamento de horário, pelo aparecimento de no-
vas queixas. A primeira, a 31 de outubro de 2015, por
hematúria e polaquiúria, tendo sido diagnosticada cis-
tite e medicada com fosfomicina; a segunda, a 7 de no-
vembro de 2015, por dor intensa ao nível do terço infe-
rior da perna esquerda, objetivando-se edema e palpa-
ção dolorosa, sem outros sinais inflamatórios e tendo
sido medicada com anti-inflamatório não esteroide
(AINE); e a terceira, a 19 de março de 2016, novamente
por sintomas urinários, em particular incontinência.
Nesta última consulta realizou tira teste da urina que
revelou a presença de leucócitos (+), sangue (+) e nitri-
tos (+), tendo sido novamente diagnosticada infeção
do trato urinário. 

16 de maio de 2016
A utente recorreu a consulta de doença aguda com

o seu MF, apresentando manutenção das queixas de in-
continência urinária de características neurogénicas,
sem componente de esforço. Descrevia um episódio de
perda de controlo de esfíncter a cada dois dias. Apre-
sentou resultado de urocultura negativa. Referiu ainda
parestesias e diminuição da força muscular no mem-
bro inferior esquerdo, com evolução de cinco dias. Ao
exame objetivo encontrava-se apirética, Murphy renal
negativo, Lasègue duvidoso à esquerda, ligeiro edema
do membro inferior esquerdo, exame neurológico evi-
denciando alterações da marcha, diminuição da força
muscular e da sensibilidade tátil superficial, com au-
mento do reflexo rotuliano do membro referido. Foi pe-
dida ecografia reno-vesical, radiografia (RX) da coluna
lombar e foi medicada com AINE e relaxante muscular. 

2 de junho de 2016
Regressou a consulta programada com resultado de

RX da coluna lombar, que revelou escoliose, acentua-
ção da lordose fisiológica lombar, retrolistese de grau I
de L4-L5 e anterolistese de grau I de L5-S1, estreita-
mento do disco L5-S1 em provável relação com discar-
trose e espinha bífida em S1. Nesta consulta foi manti-
da terapêutica anti-inflamatória e requisitada tomo-
grafia computorizada (TC) lombo-sagrada. Aguarda-
vam-se resultados de restantes exames requisitados.

9 de junho de 2016
Apresentou ecografia reno-vesical com resultado

normal. A TC lombo-sagrada confirmou a presença de
alterações degenerativas discais e vertebrais de L3 a S1,
admitindo a presença de radiculopatia L5-S1.

Nesta consulta foram investigados outros sintomas
não referidos anteriormente pela utente. Apurou-se en-
tão que também vinha a desenvolver alterações da acui-
dade visual, mais especificamente, visão turva e verti-
gem, por períodos de duração aproximada de 48h.
Mantinha ainda as queixas apresentadas anteriormen-
te. Neste momento, atendendo às alterações visuais,
fraqueza muscular, hiperreflexia e incontinência uri-
nária, suspeita-se de patologia do SNC, nomeadamen-
te uma doença desmielinizante, que poderia explicar
todos os sintomas apresentados. Investigou-se então a
história familiar com mais detalhe, conseguindo-se
apurar antecedentes de doença neurológica da irmã,
mais precisamente de esclerose múltipla. Com base nas
alterações neurológicas, e considerando os anteceden-
tes familiares, foi pedida TC do crânio (TC-CE) e um es-
tudo analítico autoimune.

21 de junho de 2016
Em consulta programada, a avaliação dos resulta-

dos contribuiu para o aumento da suspeita de doença
desmielinizante: análises com anticorpos antinuclea-
res (ANA) positivos (1/80) e TC-CE a revelar significati-
vas hipodensidades periventriculares, com predomí-
nio posterior/parietal esquerdo e aparente hipodensi-
dade calosomarginal frontal direita e fronto-parietal
esquerda, aspetos que pareciam passíveis de traduzir
lesões de caráter inflamatório/desmielinizante.

Comunicou-se a suspeita de esclerose múltipla à
utente, que desde a última consulta se tinha infor-
mado um pouco mais sobre esta patologia com a
irmã e referenciou-se a utente para consulta de neu-
rologia.

21 de julho de 2016
Observação na consulta de doenças desmielinizan-

tes de neurologia, onde refere irregularidade menstrual
recente, para além dos sintomas anteriormente descri-
tos. O exame neurológico revelou monoparesia do
membro inferior esquerdo grau 4+, hiperreflexia gene-
ralizada, hipostesia álgica do hemicorpo esquerdo e ní-
vel suspenso de hipostesia D4-D6 à esquerda, hipopa-
lestesia do membro inferior direito, ataxia apendicular



cerebelosa bilateralmente e marcha de base alargada.
Nesta consulta é proposto internamento, logo que dis-
ponível vaga no serviço, para estudo complementar e
tratamento em conformidade.

2 a 8 de agosto de 2016
Internamento no serviço de neurologia. Face à sus-

peita clínica robusta de doença desmielinizante cum-
priu terapêutica com metilprednisolona 1000mg en-
dovenosa durante cinco dias. O estudo analítico reali-
zado revelou leucocitose de 14.300/mm3, com neutro-
filia; ANA positivos (1/160); ausência de alterações das
funções renal, hepática ou tiroideia; doseamentos vi-
tamínicos normais e serologias negativas para patolo-
gias infeciosas. O estudo citoquímico do líquido cefa-
lorraquidiano foi normal e a serologia para Borrelia foi
negativa.

Realizou ainda potenciais evocados visuais, que re-
velaram o aumento significativo e reprodutível da la-
tência da resposta evocada cortical visual por estimu-
lação dos nervos óticos, compatível com desmieliniza-
ção.

Efetuou ressonância magnética crânio-encefálica e
da coluna cervical, que revelaram múltiplas áreas com
hipersinal na substância branca periventricular, no cor-
po caloso, no centro semioval, nas regiões capsulares e
núcleos da base, na protuberância, nas placas quadri-
geminal e parietal posterior de predomínio à esquerda,
sem captação de contraste, compatíveis com a infor-
mação clínica de lesão desmielinizante, sem placas ati-
vas. O estudo efetuado à coluna cervical revelou a exis-
tência de áreas com hipersinal e sem aparente capta-
ção de contraste, ao longo da medula cervical de C2 a
D3, de modo descontínuo. Constatou-se aparente ine-
xistência de placas ativas a nível da medula cervical –
cf. Figuras 2 e 3.

A sequência cronológica dos eventos encontra-se re-
presentada esquemática e resumidamente na Figura 4. 

Face à elevada carga lesional na ressonância mag-
nética, a doente foi proposta para iniciar terapêutica
imunomodeladora de segunda linha com natalizu-
mab.

O diagnóstico de esclerose múltipla engloba todos os
sintomas que foram sendo descritos e avaliados indi-
vidualmente em diferentes consultas, nomeadamente
a incontinência urinária, as alterações da acuidade vi-
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Figura 2.Ressonância magnética crânio-encefálica (corte transversal).

Figura 3. Ressonância magnética crânio-encefálica e da coluna cervi-
cal (corte sagital).



sual e da marcha e as parestesias. A doente foi ainda
orientada para a consulta de medicina física e de rea-
bilitação, de modo a atenuar as limitações da vida diá-
ria impostas pela patologia.

COMENTÁRIO
Estima-se que a prevalência da esclerose múltipla

em Portugal ronde 0,031% nos homens e 0,076% nas
mulheres.4

A etiologia da esclerose múltipla é ainda indetermi-
nada. É sabido, porém, que estão implicados múltiplos
fatores genéticos e ambientais que resultam em lesão
do SNC por mecanismos autoimunes. A suscetibilida-
de genética está bem documentada, sendo que o risco
de incidência em parentes de primeiro grau é de cerca
de 2,5%.5

O curso da patologia é imprevisível, o que se justifi-
ca pela possibilidade de disseminação das lesões da
substância branca no espaço e no tempo. Como a va-

riabilidade desta doença é a sua principal característi-
ca, é importante manter a noção que, quer entre doen-
tes quer num mesmo doente, a periodicidade de sur-
tos e a aparência da progressão são mutáveis.6 Os pos-
síveis padrões evolutivos, classificados segundo o ES-
TUDO EMCODE,4 encontram-se esquematizados na
Figura 5.

A apresentação da doença depende sempre da loca-
lização das lesões no SNC. As manifestações mais fre-
quentes são visão turva, diplopia, disartria, vertigem,
fraqueza muscular, parestesias, descoordenação mo-
tora, desequilíbrio e alterações da marcha. Sintomas
como a fadiga, dificuldade na concentração e queixas
de memória podem também estar presentes aquando
do diagnóstico. Todas estas queixas foram referidas pela
doente, o que poderia ter despoletado a suspeição des-
ta entidade clínica se o quadro tivesse sido integrado na
sua globalidade ao invés da avaliação individual da sin-
tomatologia.
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Com a evolução da doença e a acumu-
lação de incapacidade motora (resultado
de uma combinação de fatores como a
fadiga, fraqueza muscular, espasticidade
e desequilíbrio), a marcha dos doentes é
frequentemente afetada a ponto de re-
querer o uso de auxiliares de marcha ou
mesmo dependência de terceira pessoa,
gerando necessidade de cuidador. 

Este caso clínico exemplifica o desafio
do diagnóstico que as doenças desmieli-
nizantes representam. Estas patologias
exigem um elevado índice de suspeição e
uma articulação multidisciplinar eficien-
te para o estabelecimento de um diag-
nóstico atempado, que poderá ser mais
precoce com a realização de um exame neurológico
completo e cuidado – e que também se revela desa-
fiante no contexto de consulta de MGF, dada a limita-
ção de tempo de consulta, bem como a progressiva di-
minuição de prática pela não realização diária deste
tipo de exame objetivo.

A visão holística do MF e o seu alto grau de suspei-
ção clínica permitiu-lhe relacionar os achados dos di-
ferentes aparelhos – neste caso, urinário, visual, orto-
pédico, muscular e neurológico, integrando-os no con-
texto da doente e dos seus antecedentes pessoais e fa-
miliares. Afastando a lupa dos diagnósticos mais
evidentes, conseguiu-se ter uma visão mais abrangen-
te e que acabou por revelar a verdadeira etiologia do
quadro clínico.

A dificuldade de fazer o diagnóstico diferencial nes-
te caso foi exacerbada pela presença de alterações em
exames complementares de diagnóstico, que de algum
modo pareciam isoladamente justificar as queixas apre-
sentadas. Estavam, assim, a camuflar um diagnóstico
oculto, que avançava progressivamente e que integra-
va todo o quadro clínico.

Olhando em retrospetiva, a utente manifestou vá-
rias pistas que passaram despercebidas na altura. A EM
associa-se frequentemente a outras patologias autoi-
munes no mesmo doente. Tendo como antecedentes
pessoais psoríase e fenómeno de Raynaud, eram mais
dois fios condutores para a possibilidade de uma doen-
ça autoimune, neste caso, neurológica.

As limitações logísticas inerentes aos cuidados de
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saúde primários (tempo de consulta limitado, obser-
vação por médicos diferentes) foram, neste caso, ultra-
passadas através de bons registos clínicos, discussão
clínica interpares e acesso à informação das consultas
dos outros médicos, o que permitiu ao MF debruçar-se
sobre este caso, analisando-o numa perspetiva contí-
nua e longitudinal. Foi ainda prestado um apoio e
acompanhamento diferenciado ao marido da doente,
ajudando-o a perceber esta doença e a encarar o seu
novo papel enquanto cuidador.

Doravante, cabe ao MF manter o acompanhamen-
to da doente e dos seus familiares, em coordenação
com os cuidados de saúde secundários. Deve também
dar primazia ao seu papel e seu dever na continuação
da promoção da saúde e do bem-estar da doente e toda
a sua família, ajudando-os a lidar com eventuais inca-
pacidades, efeitos secundários da terapêutica instituí-
da e apoiando sempre na programação da sua vida fu-
tura. 
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ABSTRACT

MULTIPLE SCLEROSIS: A CASE REPORT
Introduction:Multiple sclerosis is a demyelinating, inflammatory and degenerative disease. It may assume several clinical fea-
tures, hampering the diagnosis, which should integrate a combination of the main symptoms, the clinical course and the re-
sults of more differentiated complementary exams. 
Case description: Young female, 38 years old, who consults her family doctor due to significant weight loss, tiredness, poly-
phagia, and polyuria. Serious organic diseases were excluded. Multiple appointments followed this episode, where she presen-
ted unspecific symptoms (urinary incontinence, visual acuity impairment and muscle weakness, disequilibrium, and dizziness),
which were confirmed in physical examination and though complementary exams. Because of her young age, and presenting
multiple neurologic symptoms (visual, motor, sensitive and sphincter) we suspected of a demyelinating disease. Considering
her family history (a similar disease in a sister), a Head CT was requested, and showed multiple hypodense lesions of the whi-
te matter, which sustained the diagnostic hypothesis, and that motivated the patient referral to Neurology. After a clinical eva-
luation and additional complementary tests, the diagnosis of Multiple Sclerosis was confirmed.
Comments: The clinical course of this disease is unpredictable, which is associated to multiple and random lesions of the whi-
te matter of the Central Nervous System. This case report is an example of the diagnostic challenge that demyelinating disea-
ses represent. These pathologies require a multidisciplinary articulation with Secondary Health Care, effective enough to allow
an appropriate follow-up of such patients, and surpassing the inherent limitations of the Primary Health Care. This case, for its
severity and impact on the patient’s quality of life, intends to make aware of the clinical suspicion for this pathology, allowing
early diagnosis and treatment.

Keywords: Multiple sclerosis; Diagnosis; Case report.
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INTRODUÇÃO

E
m 2013, a Direção-Geral da Saúde (DGS) publi-
cou a Orientação Técnica n.º 011/2013, reco-
mendando a suplementação de iodo sob a for-
ma de iodeto de potássio (150 a 200�g/dia) às

mulheres em fase pré-concecional, grávidas e em ama-
mentação exclusiva.1 Tal orientação baseia-se no facto
de o iodo ser essencial para a síntese de hormonas ti-
roideias, necessárias ao adequado desenvolvimento do
sistema nervoso central durante a vida fetal e conse-
quente normal neuro-desenvolvimento da criança.1

O feto está dependente do aporte materno de iodo até

Joana Ramos Nóbrega,1 Ana Cebolais2

Um caso de hipertiroidismo na
grávida: suplementação 
excessiva de iodo?

RESUMO
A suplementação de iodo (150 a 200 g/dia) foi recomendada às mulheres em fase pré-concecional, grávidas e em ama-

mentação exclusiva. Após introdução deste suplemento aumentou a incidência de autoimunidade tiroideia, hipotiroidismo e
de hipertiroidismo, por tireotoxicose induzida por iodo em pessoas com bócio multinodular pré-existente.

O artigo descreve uma situação de hipertiroidismo na grávida, procurando ilustrar dificuldades diagnósticas e alertar para a
importância de pensar no problema, principalmente em contexto das atuais recomendações de suplementação de iodo na gra-
videz. O caso descrito refere-se a uma mulher de 38 anos com antecedentes familiares de bócio multinodular, com gravidez ge-
melar, que fez suplementação com iodo através de dois suplementos (o prescrito + um multivitamínico), perfazendo uma dose
muito acima do recomendado. Conhecer as várias fontes de iodo que a grávida ingere e os fatores de risco para desenvolvi-
mento de patologia tiroideia torna-se fundamental.

Existe controvérsia sobre fazer ou não estudo a todas as grávidas ou em mulheres com alto risco de disfunção da tiroide. A
triagem universal pré-concecional não é recomendada, mas alguns peritos são da opinião que se deve dosear a TSH em situa-
ções de risco. A gestação múltipla e a iatrogenia estão entre as causas de hipertiroidismo na gravidez. Idade superior a 30 anos,
antecedentes pessoais de bócio ou familiares de disfunção tiroideia constituem recomendações para estudo de disfunção ti-
roideia nas mulheres em fase pré-concecional e grávidas.

Nesta grávida não foi realizado estudo pré-concecional da função tiroideia nem no primeiro trimestre da gravidez. A suple-
mentação com iodo foi realizada excedendo as recomendações. Este artigo salienta a necessidade em conhecer os fatores de
risco antes da prescrição de iodo na gravidez e pré-conceção, assim como realça o risco de sobredosagem através da toma de
múltiplos suplementos, alguns de venda livre em farmácias ou para-farmácias.

Palavras-chave: Iodo; Gravidez; Tiroide; Disfunção tiroideia.

às 20 semanas de gestação, sendo por isso importante
a suplementação desde a fase de pré-conceção.1-3 Na
grávida, a necessidade de iodeto diário cresce 50%, es-
pecialmente no primeiro trimestre.2,4

Em 2010 e 2012 foram publicados os resultados do
maior estudo transversal com análise da iodúria nas grá-
vidas portuguesas, envolvendo um total de 3.631 mu-
lheres vigiadas nos cuidados de saúde secundários. Es-
tes resultados poderão não ser representativos da po-
pulação geral, uma vez que representam utentes de
maior risco clínico; no entanto, revelaram níveis infe-
riores aos considerados satisfatórios pela Organização
Mundial da Saúde (OMS): 250µg para mulheres grávi-
das ou a amamentar.2 Somente 17% das grávidas de Por-
tugal Continental apresentavam níveis de iodúria satis-
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fatórios e as mulheres residentes no interior do país ti-
nham um défice mais acentuado do que as do litoral. En-
tre as grávidas dos arquipélagos existia um défice ainda
mais evidente: 92% das grávidas na Madeira apresenta-
vam baixa iodúria, subindo para 99% nos Açores. Glo-
balmente, a média de iodúria situou-se em 82,5µg/dL,
valor que corresponde a uma região de défice ligeiro.5-6

No Minho foram realizados dois estudos cujos re-
sultados demonstraram que mesmo as mulheres em
idade fértil apresentavam valores deficitários de iodú-
ria. Também os níveis de hormonas tiroideias entre a
maioria das grávidas eram insuficientes, atendendo aos
padrões estabelecidos pela OMS.7-8

O impacto das alterações da função tiroideia em ida-
de fértil e na gravidez é inegável. Cerca de 6 a 20% das
mulheres em idade reprodutiva apresentam anticor-
pos antitiroideus e têm risco aumentado de infertilida-
de inexplicada, de abortos espontâneos, nascimentos
prematuros e disfunção tiroideia no pós-parto.4,9-11 O
hipotiroidismo na gravidez, com uma prevalência de 2-
3%, pode ser responsável por risco aumentado de abor-
to, pré-eclâmpsia, restrição do crescimento intrauteri-
no e parto pré-termo. O hipertiroidismo tem menor
prevalência (0,1-0,4%) e, enquanto o hipertiroidismo
clínico acarreta risco aumentado de aborto, pré-
-eclâmpsia, restrição do crescimento intrauterino e par-
to pré-termo (Quadro I), o subclínico parece não estar
associado a outcomes negativos da gravidez.4,9-11

As alterações fisiológicas durante a gravidez podem
mimetizar alguns dos sinais observados no hipertiroi-
dismo, incluindo o aumento no metabolismo basal, fre-
quência cardíaca, fadiga, ansiedade, palpitações, sopro
cardíaco, intolerância ao calor, tremores nas mãos e, por
conseguinte, o diagnóstico de hipertiroidismo durante
a gravidez pode provocar dificuldades aos clínicos.9-11

A breve descrição de uma situação de hipertiroidismo,
subclínico, numa grávida, procura alertar para a impor-
tância de refletir no problema do hipertiroidismo na gra-
videz e suas causas, principalmente no contexto das atuais
recomendações de suplementação de iodo na gravidez.

DESCRIÇÃO DO CASO
RL, 38 anos, antecedentes obstétricos de um parto de

termo e de um aborto espontâneo no 1º trimestre, sem
outros antecedentes pessoais relevantes, pertencente a
família nuclear na fase II do ciclo de vida de Duvall.An-

tecedentes familiares maternos de bócio multinodular
pós tiroidite.

Vem à primeira consulta de saúde materna na USF
com a idade gestacional de sete semanas e cinco dias,
portadora de ecografia que confirmava gravidez evolu-
tiva gemelar, tendo iniciado seguimento em consulta de
obstetrícia privada. Referia queixa de cansaço, mas ao
exame objetivo apresentava-se corada e hidratada, api-
rética, normotensa, com pulso regular e rítmico e com
estabilidade ponderal em relação à última pesagem.
Foi encaminhada para seguimento na consulta mater-
no-fetal do Hospital de Santa Maria (HSM).

Manteve também seguimento com a sua médica de
família, permanecendo constante a queixa de cansaço.
Este sintoma foi interpretado pela médica como de-
corrente das alterações da gravidez, agravadas por um
contexto profissional e familiar exigente. No entanto, o
cansaço associado ao desenvolvimento de insónia in-
termédia e ao aparecimento de cefaleias tipo tensão
motivaram a emissão de certificado de incapacidade
para o trabalho, com consequente melhoria da sinto-
matologia com o repouso.

Às 16 semanas de gestação vem à consulta preocupa-
da por alterações da função tiroideia. Tinha mantido se-
guimento em consulta de obstetrícia privada e, segundo
a utente, num contexto de tosse persistente foram-lhe
pedidas análises que revelaram TSH < 0,01 UI/mL.

Na altura esclareceu que além dos suplementos de
iodo e ácido fólico prescritos, se encontrava também a
tomar um suplemento multivitamínico contendo
150ug de iodo. No HSM passou a ser seguida também
na consulta de endocrinologia (analiticamente TSH
0,01, FT4 0,97, anticorpos antitiroideus antitiroglobu-

Maternas Fetais

Aborto Baixo peso ao nascer: 

Parto pré-termo (prematuridade, 

Insuficiência cardíaca congestiva restrição intrauterina)

Tempestade tiroideia Bócio

Descolamento da placenta Hipotiroidismo

Hipertiroidismo

QUADRO I. Consequências do hipertiroidismo na
gravidez (adaptado)11
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lina 294, anticorpos antitiroideus anti-TPO 151). Foram
suspensos os suplementos contendo iodo e realizada
vigilância da função tiroideia, que normalizou, sem ne-
cessidade de intervenção. Como intercorrência, sa-
liente-se o diagnóstico de diabetes gestacional no se-
gundo trimestre, controlada com dieta alimentar e in-
sulinoterapia a partir das 30 semanas.

O parto ocorreu às 37 semanas e cinco dias, por ce-
sariana, com nascimento de gémeos saudáveis e sem
malformações, com rastreio de doenças metabólicas
sem alterações. Os gémeos completaram dois anos e
têm apresentado um desenvolvimento estaturo-pon-
deral e psicomotor adequados.

Um mês e meio após o parto, RL já tinha valores nor-
mais na prova de tolerância à glicose e mantinha fun-
ção tiroideia normalizada. Atualmente, a utente man-
tém-se eutiroideia (TSH 1,37) e com valores de glicemia
normais. Ecografia tiroideia revelou duas formações
nodulares à esquerda com 4,1mm e 3,2mm. 

COMENTÁRIO
Após o início da suplementação com iodo verificou-

-se um aumento da incidência de hipertiroidismo como
resultado do desenvolvimento de tireotoxicose induzi-
da por iodo em pessoas com bócio multinodular pré-
-existente, mas também em indivíduos sem patologia
nodular conhecida.12-13 Um outro efeito colateral po-
tencial da suplementação de iodo é o agravamento ou
indução de tiroidite autoimune, sendo que a remoção
da fonte de iodo em excesso é normalmente associada
à restauração da função tiroideia.12-13

No caso descrito, a grávida estava a fazer suplemen-
tação de iodo mas através de dois suplementos: um
com 262 microgramas de iodeto de potássio; e um mul-
tivitamínico com 150 microgramas. Assim sendo, esta-

va a fazer um total de 412�g/dia de iodeto de potássio,
o que corresponde a um valor muito acima do reco-
mendado (150 a 200�g/dia) pela OMS e DGS.

No Quadro II estão representadas as principais cau-
sas de hipertiroidismo na gravidez, onde se incluem a
iatrogenia e a gravidez gemelar. Neste caso clínico, a
gravidez gemelar pode ser a justificação para o desen-
volvimento de hipertiroidismo. No entanto, esta grávi-
da encontrava-se a fazer suplementação com iodo em
dosagem acima da recomendada e desenvolveu hiper-
tiroidismo subclínico, tendo normalizado valores de
TSH após interrupção dos suplementos. Salienta-se,
assim, a importância de conhecer as várias fontes de
iodo que a grávida está a fazer.

A propósito deste caso clínico surgiu a dúvida: exis-
tirá indicação para pesquisar doença tiroideia em to-
das as grávidas e mulheres em fase pré-concecional? Ou
devem-se apenas realizar testes de deteção de casos
em mulheres com alto risco de disfunção da tiroide?

O tema é controverso, mas segundo diretrizes da
American Thyroid Association não existe evidência su-
ficiente para recomendação a favor ou contra a tria-
gem universal através da TSH no primeiro trimestre de
gravidez, mas as mulheres com elevado risco de doen-
ça tiroideia (Quadro III) podem beneficiar da pesquisa
de disfunção tiroideia.15 A The Endocrine Society, em
2012, publicou orientações no sentido de não ser reco-
mendada, antes da gravidez, uma triagem universal de

Causas de hipertiroidismo na gravidez

Doença de Graves Hiperemese gravídica

Adenoma tóxico Gestação múltipla

Tiroidite subaguda Mola hidatiforme

Iatrogenia

QUADRO II. Causas de hipertiroidismo na gravidez
(adaptado)11

> 30 anos

História familiar de disfunção tiroideia

Bócio

Anticorpos tiroideus positivos, principalmente antiperoxidase

Sintomas ou sinais de hipotiroidismo

Diabetes mellitus tipo 1 ou outras doenças autoimunes

Infertilidade ou reprodução assistida

Antecedentes de parto pré-termo

Antecedentes de irradiação pescoço ou cabeça ou cirurgia
tiroideia

Terapêutica para disfunção tiroideia

QUADRO III. Recomendações para rastreio de disfunção
tiroideia nas mulheres em fase pré-concecional e 
grávidas (adaptado)14
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mulheres saudáveis   para a disfunção da tiroide, mas
afirma que os clínicos devem identificar mulheres com
alto risco (Quadro III) e efetuar medição de TSH.14 Em
relação à gravidez não houve consenso e alguns mem-
bros recomendam a triagem de todas as mulheres grá-
vidas pela 9ª semana ou no momento da sua primeira
visita, enquanto outros recomendam deteção de casos
de alto risco (Quadro III).14

O rastreio universal para anticorpos antitiroideus an-
tes ou durante a gravidez não está recomendado. Contu-
do, existe uma associação positiva entre a presença de an-
ticorpos e o aumento do aborto, parto pré-termo ou pro-
gressão para doença tiroideia. Portanto, se estes forem
identificados, as mulheres devem ser rastreadas para
eventuais alterações da TSH antes da gravidez, bem como
durante o primeiro e segundo trimestres da gravidez.14

Nesta grávida não foi realizado estudo da função ti-
roideia pré-concecional, apesar dos seus antecedentes
familiares e idade, que constituíam fatores de risco para
disfunção tiroideia. Também não foi solicitada TSH nas
análises do primeiro trimestre, apesar da gravidez ge-
melar e da queixa de cansaço, interpretado como sin-
toma inespecífico relacionado com o contexto da uten-
te e não relacionado com eventual desenvolvimento de
disfunção tiroideia.

A suplementação com iodo foi realizada e a dose to-
mada pela grávida excedeu as recomendações. Será que
a realização precoce do estudo da função tiroideia po-
dia ter identificado algum risco ou problema? Será que
o hipertiroidismo subclínico se desenvolveu devido a
iatrogenia?

Este artigo não dará certamente respostas exatas,
mas procura alertar para a importância de conhecer os
fatores de risco antes da prescrição de iodo na gravidez
e pré-conceção, assim como para a necessidade de uma
rigorosa avaliação da medicação habitual ao longo de
toda a gravidez, a fim de evitar os riscos associados à
toma de múltiplos suplementos vitamínicos, alguns dos
quais de venda livre em farmácias ou para-farmácias.
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ABSTRACT

A CASE OF HYPERTHYROIDISM IN PREGNANCY: EXCESSIVE IODINE SUPPLEMENTATION?
In Portugal, iodine supplementation is recommended for all women in pre-conception, during pregnancy and exclusive breas-

tfeeding in the dose of 150 to 200g/day. After this recommendation, we found an increase of the incidence of autoimmune
thyroiditis, both hypo and of hyperthyroidism, by iodine-induced thyrotoxicosis in people with pre-existing multinodular goiter.

This article reports a case of hyperthyroidism in a pregnant woman, aiming to describe the difficulty on diagnosis and to
alert to the importance of take this situation in mind, especially in the context of current recommendations for iodine supple-
mentation in pregnancy.

The case reports a twin pregnancy in a 38-year-old woman with family history of multinodular goiter. She was supplemen-
ted with iodine through two supplements: the one prescribed by the doctor and another one in a multivitamin pill over-the-
counter. The total dose was much higher than recommended, leading to a iatrogenic hyperthyroidism.

There’s no consensus about screening of thyroid dysfunction before supplementation, although some experts defend to ask
for preconceptional thyroid-stimulating hormone (TSH), especially in woman at risk, like age over 30 years, personal or family
history of goiter or other thyroid disease.

Multiple gestation and iatrogenic events are the leading causes of hyperthyroidism in pregnancy.
It’s crucial to know the various sources of iodine and the total amount ingested by pregnants, especially if there is risk for

thyroid disease. Many pregnants are taking supplements over-the-counter, with the false-perception of security, because it’s
not a medication.

In this case, there was no previous record of TSH in pre-conception or during pregnancy and total iodine supplementation
was excessive, justifying the events, and calling for increased attention for both factors.

Keywords: Iodine; Pregnancy; Thyroid; Thyroid dysfunction.
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INTRODUÇÃO

O
método clínico centrado na pessoa requer
a aquisição de atitudes e de aptidões por
parte do médico, incluindo a capacidade de
tomar consciência das suas emoções, ati-

tudes e gestos e de os adequar, quando necessário.1-6

Os estudos focalizados nos profissionais e na mu-
dança das suas atitudes e comportamentos, de modo a
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Modos de ver e de se ver na
relação médico-doente: relato
de uma atividade formativa

RESUMO
Enquadramento: Os autores descrevem uma atividade realizada em grupo de formação em medicina geral e familiar (MGF)
em 2015. O ponto de partida foi a assunção de que a capacidade de autoconsciência por parte dos profissionais, sobre as suas
características, competências e reações emocionais em face de cada pessoa e situação, é um dos fatores críticos para a eficá-
cia da intervenção clínica.
Objetivos formativos: a) treinar a autoconsciência das suas perceções, enquanto modos de se ver a si, ao outro e à relação en-
tre ambos, no contexto do seu trabalho nas consultas; b) reconhecer as emoções que emergem em si, por efeito das caracte-
rísticas do outro; c) reconhecer o evoluir das suas perceções e emoções ao longo do processo relacional e comunicacional com
o outro; d) identificar as suas próprias limitações comunicacionais, relacionais e técnicas, sobretudo as que derivam das emo-
ções suscitadas; e) partilhar as diversas experiências e os resultados percecionados por cada participante ao longo da ativida-
de formativa, para identificar, sistematizar e consolidar os ganhos de aprendizagem conseguidos.
Descrição:Análise individual e em grupo de vivências tidas em consultas de MGF. Foram considerados perceções, emoções, atitu-
des e comportamentos presentes em cada caso e identificadas necessidades de ajustamento pessoal para ser um recurso de ajuda.
Discussão: Os autores consensualizaram um modelo de análise e apoio à abordagem de pessoas e situações, na complexidade
de elementos e interações envolvidos na relação médico-doente. Escolheram o polo «modos de ver» cada pessoa e situação e
a si próprio como ponto de partida da análise. Discutiram possibilidades de ajustamento de comportamentos na interação com
cada pessoa no contexto da consulta. Identificaram a necessidade de autovigilância e de aperfeiçoamento contínuos das suas
competências, atitudes e habilidades pessoais e técnico-científicas. A atuação como recurso de apoio ao «outro» requer uma
autodisciplina cujas bases podem ser reforçadas durante o internato de MGF. A aquisição de hábitos e de habilidades de auto-
perceção e autoconsciência quanto aos modos de ver, emoções, atitudes e gestos são requisitos neste processo. O internato de
MGF pode ser um período decisivo para promover atitudes e comportamentos adequados, que tenderão a persistir ao longo de
todo o percurso profissional.

Palavras-chave: Formação em MGF; Autoconsciência; Mudança atitudinal e comportamental.

poderem atuar como recurso de apoio ao outro, sa-
lientam a importância das práticas de autoperceção,
autoanálise e autoconsciência do profissional, quanto
às suas atitudes e comportamentos, na relação tera-
pêutica. Estas práticas serão mais eficazes se treinadas
em grupo focalizado nesses objetivos.7-8

Os conceitos de medicina personalizada e de medi-
cina centrada na pessoa assentam no princípio da sin-
gularidade de cada ser humano. Esta singularidade tan-
to diz respeito ao doente como ao médico e inclui os
seus alicerces heredo-familiares, contextos sociais, his-

formação DOI: 10.32385/rpmgf.v35i3.12429
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tórias de vida e de saúde, ideias, valores e crenças, bem
como a mundivisão pessoal que cada um desenvolveu.
Todos estas determinantes se refletem nas respetivas
atitudes, escolhas e comportamentos. O conhecimen-
to dos mecanismos da motivação humana e da com-
plexa teia e interação de fatores inerentes à mudança
comportamental, tanto do médico como do doente,
em especial a necessidade de envolver o próprio nesse
processo, é indispensável para uma relação terapêuti-
ca mais eficaz. Considerar a pessoa no seu todo único
implica procurar compreender porque age e pensa de
um certo modo e não de outro. Dispor-se a ajudar al-
guém que pede ajuda requer humildade e saber ouvir,
identificar e procurar articular vários aspetos de uma
teia de polos interligados e intimamente interdepen-
dentes, como os representados de modo resumido e
simplificado na Figura 1.9-14

MÉTODOS
Os autores deste artigo são seis internos e dois orien-
tadores de formação de medicina geral e familiar
(MGF). Assumiram que cada um seria, simultanea-
mente, formando e formador e organizaram um pe-
queno grupo de formação interpares. Associaram ao
grupo, como consultora, uma psicóloga clínica do agru-
pamento de centros de saúde onde trabalham e defi-
niram para si próprios os seguintes objetivos de for-
mação:

1. Treinar a autoconsciência das suas perceções, en-
quanto modos de se ver a si, ao outro e à relação
entre ambos, no contexto do seu trabalho nas con-
sultas;

2. Reconhecer as emoções que emergem em si, por
efeito das características do outro;15

3. Reconhecer o evoluir das suas perceções e emo-
ções ao longo do processo relacional e comuni-
cacional com o outro;

4. Identificar as suas próprias limitações comunica-
cionais, relacionais e técnicas, sobretudo as que
derivam das emoções suscitadas;

5. Partilhar as diversas experiências e os resultados
percecionados por cada participante ao longo da
atividade formativa para identificar, sistematizar
e consolidar os ganhos de aprendizagem conse-
guidos.

A atividade formativa consistiu na discussão de re-

latos sucintos de casos clínicos e situações onde cada
participante tenha sentido dificuldades, em especial
no plano da relação e comunicação médico-doente. Os
participantes eram ainda convidados a partilhar expe-
riências, vivências e perspetivas de situações e mo-
mentos idênticos a propósito dos aspetos levantados na
discussão de cada caso.

Foi realizada uma reunião semanal de uma hora, ao
longo de 16 semanas. No intervalo entre cada reunião
cada participante tinha atividades individuais que in-
cluíam: pesquisa e análise bibliográfica; elaboração de
resumos críticos de artigos, de acordo com os objetivos
do exercício; seleção e análise de situações vividas ilus-
trativas dos aspetos em foco; treino de autoconheci-
mento e ensaio de mudanças intencionais de compor-
tamentos associados à relação e comunicação inter-
pessoal durante as consultas.

Foram tidos em conta os passos de intervenção des-
critos por French e colaboradores:16

• Quem precisa de fazer o quê de modo diferente? (es-
pecificando o profissional, o comportamento-alvo a
mudar e as circunstâncias contextuais associadas);

• Que obstáculos e que fatores facilitadores da mu-
dança pessoal devem ser considerados? (baseando-
-se na revisão bibliográfica, na experiência da equi-
pa e nas ideias emergentes no grupo, e usando mé-
todos qualitativos para identificar mediadores para
a mudança comportamental);

• Que técnicas e soluções práticas podem ser aplica-
das? (estabelecendo o conteúdo da intervenção e os
instrumentos de apoio suscetíveis de ser usados);

• O que mudou? (identificando a mudança consegui-
da e os seus efeitos ou impactos). 
O estudo de French e colaboradores considera 12

domínios para sistematizar os mediadores que podem
facilitar intervenções de mudança comportamental fo-
calizada: conhecimentos; competências; papel/iden-
tidade social e profissional; crenças sobre as próprias
capacidades; crenças sobre as consequências da mu-
dança; motivação e objetivos da mudança; memória,
atenção e processos de decisão; contexto ambiental e
recursos; influências sociais; natureza do comporta-
mento a mudar; regulação comportamental; emoções
envolvidas.

Os participantes colocaram a si mesmos algumas
perguntas:
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– Por que é que reajo deste ou da-
quele modo especificamente em
presença de certos doentes?

– Como posso baixar a minha rea-
tividade nas consultas?

– Posso tomar consciência do
modo como vejo cada pessoa
que me consulta e alterá-lo se
me parecer conveniente?

– O modo como vejo cada pessoa
influencia o meu comporta-
mento em consulta?

– Como posso controlar a tendên-
cia para «rotular» pessoas e si-
tuações?

– Como posso treinar atitudes de
presença e atenção plenas e,
deste modo, controlar as atitu-
des de pressa?

– Como posso aumentar o meu
nível de abertura para com o ou-
tro?

– Que comportamentos devo mu-
dar em mim mesmo?

– Como posso reduzir a proporção de afirmações/per-
guntas do meu discurso (i.e., afirmar menos e per-
guntar mais)?

– Como posso aumentar o respeito para comigo e para
com o outro?
Dada a complexidade da teia de fatores associados

aos comportamentos humanos, tanto do profissio-
nal como da pessoa a quem se pretende ajudar, recor-
reu-se frequentemente ao diagrama da Figura 1, o qual
foi sendo delineado e reformulado criticamente com
base nos ensinamentos de António Damásio, designa-
damente os veiculados nas obras: O erro de Descartes,
O sentimento de si, Ao encontro de Espinosa e O livro da
consciência.10-13

Como ponto de partida, adotaram o polo «modos de
ver – perceções» como enfoque primordial para esta
atividade formativa (Figura 1).

Identificaram alguns casos em que os seus modos de
ver pareciam interferir de modo relevante na relação
médico-doente, tendo selecionado nove situações que,
de alguma forma, lhes haviam suscitado emoções ne-
gativas.

Concentrando-se nesses casos, identificaram as in-
fluências que as «perceções/modos de ver» podiam es-
tar a ter na relação médico-doente e nas consultas com
essas pessoas. Procuraram identificar necessidades de
alterar essas perceções para modificar os seus com-
portamentos como, por exemplo, melhorar a «escuta
ativa», com a finalidade de obter melhores resultados
terapêuticos.

Consideraram o conceito de «memória implícita»
apresentado por Mota Cardoso, memória que será mol-
dada pelas vivências emocionais prévias (negativas e
positivas), assim como pelas imagens e modelos men-
tais nela gravados. Por sua vez, esta memória mode-
la valores, crenças e preconceitos que contaminam a
impossível «objetividade» do profissional.10

O método seguido nesta atividade, embora com al-
gumas afinidades com os Grupos Balint, difere da me-
todologia destes grupos por ter uma duração limitada,
ser mais informal e desritualizado, focalizar-se num tó-
pico restrito do desempenho do médico e ser orienta-
do por objetivos específicos de aprendizagem e treino
associados a este desempenho.

Modos de ver
(percepções)

Crenças
(explicações)

Modos de
reagir

(emoções)

Modos de
pensar

(compreensão)

Valores e
expectativas

Modos de
sentir

(sentimentos)

Conhecimentos
e aptidões
(saberes)

Atitudes e modos
de agir

(comportamentos)

Personalidade
(temperamento &

carácter)

•
Memória

(implicita & explicita)

•
Consciência

(auto-consciência)

Contexto sociocultural
e recursos psico-sociais

Pessoa

Figura 1.Medicina centrada na pessoa – Teia de polos e interações na relação e comunicação
interpessoal médico-doente e na coevolução de perceções e comportamentos de ambos.
[Diagrama original inspirado em António Damásio: O erro de Descartes (1995), O sentimento de si (2000),
Ao encontro de Espinosa (2004), O livro da consciência (2010)].11-14



Resultados formativos e avaliação da atividade
Os autores relataram recorrentemente experiências

em que as suas perceções sobre cada pessoa e situação
podem afetar desfavorável ou favoravelmente o seu de-
sempenho profissional.

Este exercício de mudança foi considerado e vivido
por todos como estritamente pessoal, tal como cada
pessoa é singular. Paradoxalmente, a discussão em gru-
po tornou evidente que todos têm representações do
outro que influenciam as suas ações e os seus modos
de estar na relação, o que trouxe a cada participante
uma sensação de «normalidade». Foi consensual entre
todos ser muito difícil mudar sozinhos, tendo o grupo
sido considerado um instrumento útil para este pro-
pósito.

O debate em grupo ajudou a tomar consciência de
que o autocontrolo do profissional sobre os modos de
ver o «outro» e as suas atitudes e comportamentos é
muito limitado, e fortemente condicionado pela «me-
mória implícita», que não é evocável.

Os participantes assumiram que, mais importante
do que a quantidade de informação recolhida ou emi-
tida numa entrevista clínica, são as perguntas e a for-
ma como são feitas. Por exemplo, o autoquestiona-
mento sobre como veem cada doente ou a procura de
perguntas alinhadas com o que o doente quer saber, o
que o preocupa num dado momento, entre outras.

A análise concreta de cada caso tornou mais paten-
te que numa relação há uma co-evolução e uma co-
mudança e que o apoio ao outro, quer este implique fa-
cilitar uma mudança comportamental do outro, ou não,
é indissociável de algumas mudanças específicas por
parte do profissional, das quais este deve tomar cons-
ciência de forma a agir intencionalmente e, de prefe-
rência, aproveitando as potencialidades das dinâmicas
de aprendizagem em grupo.

Exemplos:

“Quando a consulta é mais importante do que a 
resolução dos problemas expressos”
A, 73 anos, sexo feminino, vive com o marido. Con-

sulta-me frequentemente por múltiplas queixas, so-
bretudo por cansaço, tristeza, ansiedade, dores mus-
culares, insónia, medo de doença neoplásica e incon-
tinência urinária de urgência. Refere nunca melho-
rar com nenhum dos tratamentos propostos e
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apresenta sempre efeitos adversos dos medicamentos
prescritos (“Não melhorei com o medicamento x e ain-
da me fez sentir muito mal” (…) “Mas não é isso que
me traz cá… sei que não há nada que me alivie, que
tenho de continuar a sofrer, …”).
Refere frequentemente os anos passados a cuidar

do pai até ao seu falecimento e relata agora as idas
quase semanais ao Algarve para cuidar do irmão em
estado terminal por neoplasia maligna do intestino. 
Marca consulta quase sempre na última vaga da

manhã ou da tarde. Desloca-se devagar, fala pausa-
damente, vai introduzindo múltiplos motivos ao lon-
go das consultas (apesar das minhas tentativas de es-
gotar todos os motivos no início das consultas). Faz
notar que as consultas têm importância para ela
(“Vim a correr do Algarve para chegar a horas à con-
sulta”). 
Inicialmente estabeleceu-se uma boa comunica-

ção e relação médico-doente. Porém, com a recorrên-
cia à consulta, passei a vê-la como uma pessoa cha-
ta, sempre com as mesmas queixas, que utiliza todos
os truques para me deter mais tempo. Senti-me frus-
trada com a repetida ineficácia no alívio das queixas.
(“Talvez ela não queira realmente melhorar para po-
der continuar a queixar-se?”). Procurava abreviar as
consultas e encaixar os sintomas num diagnóstico
que explicasse a situação (“Provavelmente trata-se de
fibromialgia e por essa razão…”), nos ajustes tera-
pêuticos, no pedido de exames complementares de
diagnóstico e em explicações teóricas desta ou da-
quela intervenção.
Depois… passei a vê-la como uma pessoa profun-

damente só. Talvez as queixas e a sua manutenção se-
jam apenas pretexto para vir à consulta obter supor-
te afetivo. Talvez a relação estabelecida e as consultas
tenham um efeito terapêutico.
Sob esta perspetiva, perguntei-lhe um dia: “Vem do

Algarve porque esteve a cuidar do seu irmão? A sua
existência faz diferença para ele!”
Modificando o «modo de ver» a doente modifiquei

o meu comportamento, passando a: permitir maior
intimidade relacional; mostrar disponibilidade e in-
teresse em ouvir e tentar compreender a sua narrati-
va e o seu estado emocional; criar espaço para a que
a doente pudesse falar das suas reais preocupações,
dos seus medos e das suas angústias sem ter de me dar



pretextos; dizer-lhe de várias formas que é uma pes-
soa extraordinária, que reconheço o seu valor.

B é uma senhora de 65 anos que comecei logo no
primeiro mês do meu internato a ver mensalmente na
consulta, para renovação de uma baixa. Já era uten-
te de longa data do meu orientador e, como tinha pos-
sibilidades económicas para tal, mantinha-se tam-
bém seguida em variadíssimas especialidades, em
medicina privada, tanto para propósitos diagnósticos
como terapêuticos. Quando a conheci, o seu «cock-
tail» de medicação psiquiátrica mudava literalmen-
te a cada consulta e preparava-se para se submeter a
uma punção lombar, proposta pelo neurologista, para
“tentar descobrir o que se passava com ela, porque
aquilo, afinal, não podia ser normal”. Vinha geral-
mente acompanhada pelo marido, que pouco ou
nada dizia.
Apesar da cordialidade da nossa relação, e da sim-

patia social da senhora, apercebi-me imediatamen-
te, no primeiro encontro, que B suscitava em mim
«anticorpos», que em situações posteriores me fize-
ram frequentemente sentir um ligeiro arrepio sempre
que via o seu nome na agenda. Após reflexão e parti-
lha concluí que essa sensação – que não era sequer
subscrita pela restante microequipa – se devia prova-
velmente ao facto de B corresponder ao meu estereó-
tipo da «tia de Cascais»: sempre muito arranjada, de
ares «superiores», com um sorriso que eu considera-
va de plástico e falso; no fundo, fútil e arrogante – o
género de pessoa com que, por colidir completamen-
te com os meus valores pessoais, raramente me rela-
ciono por escolha. Via a sua baixa, e todo o seu pro-
cesso interminável de «diagnóstico» (para mim, de
coisa nenhuma), como apenas uma forma de vitimi-
zação e chamada de atenção de alguém que temia
desviar, por um segundo que fosse, o olhar de si pró-
pria, já que se o fizesse se veria cercada por uma exis-
tência vazia e inútil. Devido a toda esta perceção, a
minha vontade, a cada consulta, era tornar a intera-
ção o mais breve possível e esforçava-me por isso.
Ao compreender de onde vinha a minha «repulsa»,

decidi tentar mudar a minha atitude. Comecei, nas
consultas, a deixar o computador completamente de
lado durante os primeiros minutos, permitindo-lhe
dissertar livremente, e dedicando-lhe a minha total

atenção corporal. Parei de assumir, à partida, que
aquela seria só “mais uma consulta para baixa”; mais
importante do que tudo isto, parece-me, comecei a to-
mar a iniciativa, logo de início, de lhe perguntar eu
própria como corria o seu processo e que novidades
tinha. Ao mesmo tempo, fui tendo a oportunidade de
ver B e o marido em consultas individuais e esforcei-
-me por compreender melhor aquela ligação de tan-
tos anos, que cedo compreendi ser muito sofrida de
parte a parte (e, talvez, a principal origem dos pro-
blemas).
Para minha enorme surpresa, o interesse inicial-

mente forçado cedo se tornou real: já começava a gos-
tar de a ouvir e a ter vontade de ser eu a vê-la. Creio,
além disso, que o início do meu afeto genuíno não
passou despercebido, pois também ela se começou a
abrir muito mais, mostrando-me nichos escondidos
de resiliência e capacidade de crítica – inclusive, para
consigo própria – que não se limitaram a mudar toda
a minha imagem dela: fizeram-me, mesmo, admirá-
-la em vários aspetos.
Na última consulta, já numa relação mais equili-

brada do que quando nos conhecêramos, informou-
-me de que a sua incapacidade não persistira na jun-
ta médica, pelo que deixaria de fazer a sua visita men-
sal. Despedimo-nos com um beijinho – e, para meu
enorme espanto, com uma estranha sensação de per-
da. É verdade, acontecera: quando dei por mim, gos-
tava de B; e, enquanto mera depositária impotente das
suas queixas e desabafos, talvez também eu lhe tives-
se dado precisamente aquilo de que ela necessitava.

A avaliação do «ensino/aprendizagem» foi feita de
modo qualitativo e narrativo numa reunião de discus-
são aberta. Após as 16 reuniões e os períodos interca-
lares de trabalho individual, todos os participantes de-
clararam ter ampliado a autoconsciência de que veem
o outro sempre através de uma lente «preconceituosa»
(com conotações positivas ou negativas) e da qual não
conseguem facilmente libertar-se, mas apenas exerci-
tar-se a mudar de lente, ensaiando com genuíno inte-
resse vários modos de ver cada pessoa e situação.

Os participantes reconheceram como uma mais-va-
lia o facto de algumas das consultas terem sido realiza-
das ombro-a-ombro por permitirem uma identificação
mais exata dos sinais verbais e não-verbais que trans-
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mitimos na nossa comunicação e relação com o outro
e que desconhecemos e não nos apercebemos. 

DISCUSSÃO
A associação entre perícias comunicacionais, com-

preensão do doente e das suas circunstâncias, partilha
de informação e de conhecimentos, é determinante
para o sucesso terapêutico e para uma eventual altera-
ção de atitudes e de comportamentos, tanto da parte
do doente como da parte do médico. Este deve ter a no-
ção de que é apenas um dos muitos fatores determi-
nantes do comportamento, os quais incluem a biogra-
fia, a profissão, a família, o grupo de amigos, o contex-
to cultural, entre outros. Muitos desses fatores trans-
cendem o médico e o próprio doente. Isto pode ajudar
o médico a aperceber-se do que está e do que não está
ao seu alcance fazer e a ter expectativas e objetivos mais
realistas (Quadro I). Admite-se que esta aproximação
mais realista à relação interpessoal de ajuda melhore
não só os cuidados prestados, como também a satisfa-
ção profissional.10

Outro aspeto frequentemente considerado foi o da
necessidade de formação e treino em comunicação em
saúde, com especial ênfase na questão da relação mé-
dico-doente. Esta envolve quase sempre interações mú-
tuas de poder e autoridade/submissão/aceitação. En-
tendemos por «poder»/autoridade a capacidade de de-
terminar ou de influenciar comportamentos, quer os
próprios quer os de outra(s) pessoas(s) e/ou a evolução
de acontecimentos sociais ou, até, naturais. No apoio à
mudança de comportamentos os poderes do médico
que importa analisar e promover são os poderes do
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exemplo, da informação, do conhecimento e da aten-
ção/interesse pelo doente.

Uma questão central parece ser a de conhecermos e
refletirmos sobre os nossos valores, crenças e pontos de
vista, quer sobre o que pensamos ser esperado de nós
face ao pedido de ajuda quer sobre o que achamos que
sabemos do outro que nos consulta, e que nos podem
levar a orientar a relação e a ação em função da nossa
«agenda» e daquilo que achamos importante e priori-
tário para eles. Podem ainda levar a que induzamos ou
suscitemos culpabilização, medos, vergonha, embara-
ços, através de palavras e gestos, ainda que subtis, como
por exemplo uma pergunta fechada ou uma expressão
que traduza os nossos juízos de valor em relação aos
mais diversos comportamentos (obesidade, tabagismo,
alcoolismo, de procura excessiva de cuidados, entre ou-
tros). A consciência destes aspetos e das suas próprias
limitações permitem ao médico melhorar a efetivida-
de das suas práticas de aconselhamento e de ajuda.9,17

Alguns estudos sugerem que este processo de mu-
dança de comportamento do próprio profissional é
mais fácil se for feito durante a sua formação. Em 1976,
Byrne e Long concluíram que, ao contrário das perce-
ções dos próprios médicos, o estilo do médico varia
pouco de uma consulta para a outra e chegaram a afir-
mar que depois de o médico desenvolver o seu estilo,
há um grande risco de que esse estilo se torne uma pri-
são na qual é forçado a permanecer.18

Concluindo, o autoconhecimento do médico e a sua
mudança de comportamento são tarefas do próprio
médico. Este processo tem em si mesmo a utilidade de
contribuir para ajudar o médico a compreender o quão

1. Consciência de si Aperceber-se e refletir sobre os seus valores, modos de ver, preconceitos, modos de reagir 
(emoções) e de agir, entre outros aspetos

2. Modo de ver os outros/ Desenvolver capacidades de atenção e genuíno interesse para compreender os outros nas suas
/os doentes circunstâncias

3. Competências e Formação e treino continuados, autoscopias, análise e discussão interpares, avaliação comparativa
capacidades de desempenhos e resultados obtidos

4. Atitude na relação Análise crítica e trabalho contínuo no domínio das competências relacionais

5. Humildade realista Vigilância permanente da tendência controladora e da ilusão da «omnipotência»

Saber identificar e distinguir entre o que está e o que não está ao nosso alcance influenciar

QUADRO I. Aspetos a ter em conta para melhorar a efetividade da intervenção profissional



difícil é mudar comportamentos habituais e a com-
preender melhor o comportamento dos seus doentes
face às mudanças que lhes propõe.

O modelo de aprendizagem e treino em «grupos de
formação» pode estimular exercícios e evoluções de
aprendizagem concetual e comportamental como as
descritas neste artigo.
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ABSTRACT

WAYS TO SEE AND SEE ITSELF IN THE DOCTOR-PATIENT RELATIONSHIP: REPORT OF A FORMATIVE ACTIVITY
Background: The authors describe a group exercise performed in the context of General Practice and Family Medicine (GPFM)
training in 2015. The starting point was the assumption that the professional self-awareness concerning own personal charac-
teristics, technical skills, and emotions during the relationship with each singular patient is a critical factor for the effective-
ness of clinical interventions.
Objectives: a) training of the self-awareness of perceptions as manners of viewing the self, others and the relationship bet-
ween both in family medicine consultations; b) self-recognition of the emotions derived from the communication and relation
with each patient; c) self-recognition of the transformation process of perceptions and emotions along the relational and com-
municational processes with the patients; d) identification of one’s own communicational, relational and technical limitations;
e) brainstorming of each author’s experiences and perceived results during the exercise, aiming at the identification and sys-
tematization of achieved learning outcomes.
Description: Group brainstorming of real-life situations experienced by the authors during their GPFM appointments. Percep-
tions, emotions, attitudes, and behaviors present in each situation were analyzed, leading to the recognition of personal adjus-
tment needs in order for each individual to become a better help resource. 
Discussion: The authors felt the need to elaborate and agree on an analytical and supportive model in the approach of people
and situations, taking into account the complexity of elements and interactions that such relations entail. As a starting point,
they chose relationships perceived as particularly vulnerable to them and attempted at reenacting each side’s way of seeing,
in order to achieve useful effects in the adequation of their own attitudes and behavior to the interaction with other people
and situations. They identified the need for continuous self-surveillance and improvement of their competences, attitudes and
personal/technical-scientific skills. Serving as a help and support resource for others requires a level of self-discipline whose
foundation may be enforced during the GPFM residency. The acquisition of the ability and habit of self-perception and self-
awareness of one’s own ways of seeing, emotions, attitudes, and gestures are essential tools in this process. The GPFM resi-
dency is a decisive period in the promotion of adequate attitudes and behaviors that will tend to persist throughout the clini-
cian’s career.

Keywords: Family medicine training; Self-awareness; Behavioral change.
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